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การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายคือ  1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการสอน
ของครูอาสาชาวจีน  2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ ในการสอนของครูอาสาชาวจีนจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา 

การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียวท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
จ านวน 90 ฉบบั สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการสอนของครูอาสาสมคัร
ชาวจีน 7 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา ตอนท่ี 2 เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา ตอนท่ี 3 เป็นการสอบถาม
ความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของผูส้อน ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ตอนท่ี 5 เป็นการสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อเน้ือหาวิชา 
ตอนท่ี 6 เป็นการสอบถามความพึงพอใจต่อการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูผูส้อน และ
ตอนท่ี 7 เป็นส่วนขอ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน วิเคราะห์
ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentange) และค่าเฉล่ีย (Mean) เปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติ
ทดสอบสมมติฐานค่า t-test แบบ Independent ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาจีนกบัครู
อาสาสมคัรชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูอาสาชาวจีนในทุกดา้น โดยรวมอยู่ในระดบั
มากและผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาชาวจีน จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล พบวา่นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของผูส้อน กิจกรรม
การเรียนการสอนของอาจารย ์ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อเน้ือหาวิชา การวดัผล ประเมินผล
การเรียนรู้ของครูผูส้อนไม่แตกต่างกนั ส่วนการเปรียบเทียบจ าแนกตามอายุท่ีเห็นความแตกต่างกนั



 ง 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยพ์บว่ากลุ่มอายุมากกวา่ 25 ปี 
และกลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการทกัทายของอาจารยค์ร้ัง
แรกท่ีเจอหนา้มากกวา่กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี โดยกลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพ
ของอาจารยด์า้นการแสดงสีหนา้ การยืน การนัง่ การลุก และการเดินของอาจารย ์มากกวา่กลุ่มอายุ
ต  ่ากวา่ 20 ปี ส่วนดา้นการความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัพบวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งมากกวา่กลุ่มอาย ุ20-25 ปี  
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Abstract  
 

 The purposes of this study were two folds : 1) To study the students’ 
contentment on Chinese Language Teaching by Chinese Volunteered Teachers 2) 
To compare the degrees of students’ contentment on Chinese language teaching by 
Chinese volunteered teachers according to students’ classification. 
         The instrument of the research was a questionnaire with 90 items and seven 
parts. 1. The Students' Personal Factors 2. Opinion and Practical Learning            
3. Instructors' Appearance 4. Learning Activities 5. Chinese Language Contents       
6. Learning Evaluation and Assessment 7. Other Recommendations of Chinese 
Performance. 
          The data were analyzed using percentage, mean and independent samples  
t.test. 
          The results of this study showed that the students who have learned Chinese 
language with the Chinese volunteer teachers were content of all the parts in 
general, and students' contentment were at high levels. The comparative level of 
contentment of students' personal factors showed that both male and female 
students were not at different levels of contentment to instructors' appearance, 
learning activities, Chinese language content, learning evaluation and assessment. 
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But the comparative data by students' ages were different in a level of significance 
at 0.05. The students who were more than 25 years old and 20-25 years old were 
more pleased by the greeting of the instructor than the students younger than 20 
years. The 20 to 25-year-old students were more pleased by the facial appearance 
and the standing, sitting, rising and walking behavior than the students younger than 
20 years. The applied knowledge for everyday use showed that the students 
younger than 20 years were more pleased by the skill in writing than the 20 to 25-
year-old students. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาษาเป็นส่ิงท่ีก าเนิดข้ึนมาพร้อมกบัมนุษยชาติ โดยมีวิวฒันาการให้สอดคลอ้งกบัสภาพ

ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีเห็นเด่นชดั คือ ภาษาเขียน และภาษาเขียนน้ีเองไดก้ลายเป็นรหสัของ

บรรดาสรรพความรู้และภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เม่ือสังคมมีความซบัซ้อนและเช่ือมโยง

กนัมากข้ึนภาษาก็ยิง่ทวคีวามส าคญั ภาษาบางภาษาจึงถูกก าหนดใหเ้ป็นภาษาสากลท่ีใชส่ื้อสารอยา่ง

แพร่หลาย จากสภาพของสังคมท่ีถูกเช่ือมเป็นหน่ึงเดียวโดยเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้บรรดา

สรรพวิชาและศาสตร์ตลอดจนขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ทัว่โลกไดเ้ปิดกวา้งให้ผูค้นเขา้ไปสืบคน้ เพื่อ

น าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ และพฒันาหน้าท่ีการงาน ดงันั้น เช่ือกนัว่า

คนในสังคมปัจจุบนัมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาท่ีหน่ึงเป็นภาษาแม่

หรือภาษาของตนเอง ภาษาท่ีสองเป็นภาษาในภูมิภาคท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตตนเอง เช่น คนเอเชีย

อาจเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาเกาหลีหรือภาษามลาย ูเป็นตน้ และภาษาท่ีสามคือภาษาสากล ซ่ึงเป็นภาษา

ท่ีใชก้นัในระดบันานาชาติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาองักฤษ 

 ผูท่ี้มีทกัษะทางภาษากลายเป็นผูท่ี้มีโอกาสในการเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงโอกาส

ในการท างานและประกอบอาชีพ ซ่ึงในหลายทศวรรษท่ีผ่านมาการเรียนรู้ภาษาไดมุ้่งไปท่ีภาษา

ตะวนัตกไม่วา่จะเป็นภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนั จะมีภาษาในซีกโลกตะวนัออกบา้งแต่ก็ไม่

มากนัก เช่น ภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้ แต่ในช่วงสองถึงสามทศวรรษท่ีผ่านมา ผูค้นต่างให้ความสนใจ

ศึกษาภาษาตะวนัออกมากข้ึน ด้วยเหตุผลทางการคา้และการลงทุน ภาษาจีนและภาษาเกาหลีจึง

ไดรั้บความสนใจศึกษามากข้ึนตามล าดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีนเพราะดว้ยประชากรจ านวน

มหาศาลและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งผลให้ประชาชนมีรายได้

เฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน จึงเป็นพลงัดึงดูดการคา้และการลงทุนท่ีทุกคนต่างจบัตามอง จนมีค ากล่าววา่ “ถนน

ทุกสายมุ่งสู่จีน” ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนในวนัน้ีกลายเป็นตลาดการคา้และการลงทุนท่ี

ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ดงัท่ีพบวา่ในปี พ.ศ. 2548 เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของเศรษฐกิจโลก (มติชน, 13 ตุลาคม 2551 : 32) ขณะท่ีการคา้และการ
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ลงทุนกบัประเทศไทยก็มีอตัราการขยายตวัถึงร้อยละ 33 และอนาคตยงัเช่ือกนัวา่ถนนสายเศรษฐกิจ

ระหว่างจีนและไทยจะเช่ือมโยงต่อกนัอย่างสมบูรณ์ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีมีมาอย่างยาวนาน ดงันั้น 

ภาษาจีนจึงเป็นภาษาท่ีมีความจ าเป็นต่อการคา้และการลงทุนอยา่งมากส าหรับอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 ภาษาจีน เป็นภาษาท่ีมีคนใช้ส่ือสารมากท่ีสุดในโลก ด้วยประชากรของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีมากกว่า 1,300 ล้านคน ไม่นับรวมชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศต่าง ๆ อีกทัว่โลก 

และเป็นภาษาของประเทศท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัไทยมาตั้งแต่สมยัอยุธยา จึงเป็นภาษาท่ีคนไทย

มีความคุ้นเคยเพราะเป็นภาษาท่ีได้เดินทางเข้ามาพร้อมกับคนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย 

ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยู่หัว ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนท่ีจดัตั้งโดยชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีรวมตวักนั 

ต่อมาไดมี้การรวมตวักนัในนามของสมาคมชาวจีน การเรียนการสอนภาษาจีนตอ้งหยุดชะงกัและ

ถูกควบคุมอย่างเขม้งวดในช่วงท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปล่ียนแปลงการปกครองไปสู่

ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์จนกระทัง่มีการร้ือฟ้ืนและสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตอยา่ง

เป็นทางการข้ึนอีกคร้ังระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยในปี พ.ศ. 2518 การจดัการ

เรียนการสอนภาษาจีนจึงกลบัมาต่ืนตวัอีกคร้ัง แต่เหตุการณ์ก่อนหน้าน้ีก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

และขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 

 รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัและมองเห็นอนาคตของจีนบนเวทีโลกเช่นเดียวกบัประเทศต่าง ๆ 

จึงไดมี้ความพยายามส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2521 โดยกระทรวงศึกษาธิการให้บรรจุภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรีในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2524 แต่ก็ไม่ไดมี้การจดัการเรียนการสอนกนัอย่างจริงจงั 

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2535 จึงมีความพยายามข้ึนอีกคร้ังในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งใน

ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในปัจจุบัน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีการสอนในประเทศไทยมีจ านวน 19 ภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส 

เยอรมนั อิตาเลียน สเปน รัสเซีย โปรตุเกส จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี เวียดนาม เขมร พม่า ลาว มาเลย ์

อาหรับ ฮินดู บาลีสันสกฤต และกรีก ภาษาต่างประเทศที่มีการสอนในสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทุกภูมิภาคคือ  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และทั้งสองภาษานี้ยังเป็นวิชาที่มีการ

เรียนการสอนในทุกระดับด้วย ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ มีการสอนในระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั
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ออกไป และต่างกนัในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีการสอนใน

ระบบมานานกว่าภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ยกเวน้ ภาษาองักฤษและภาษาจีน แต่ก็ไม่ไดเ้ปิดสอนใน

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นท่ีนิยม

อนัดบั 3 รองจากภาษาองักฤษและจีนในสถาบนัการศึกษา    ก็มีการสอนในระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป

จนถึงอุดมศึกษา    และในระดบัอุดมศึกษาเป็นระดบัท่ีมีการสอนภาษาต่างประเทศมากท่ีสุด รวม

ทั้งส้ิน 19 ภาษาดงักล่าว   และภาษาเพื่อนบา้นของเรา  เช่น ภาษาลาว พม่า และมาเลย ์ก็มีการสอน

ในมหาวทิยาลยัตามความใกลชิ้ดทางภูมิภาคแตกต่างกนัออกไป (ปราณี กุลละวณิชย,์ 2549 : 6) 

 การเรียนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาในไทย เร่ิมตน้เม่ือ พ.ศ. 2515 ท่ีคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ามกลางบรรยากาศปิดทางการเมืองอนัปกคลุมดว้ยความหวัน่เกรงภยั

คอมมิวนิสต์ และสงครามเย็นท่ีแผ่ไปทุกภูมิภาคของโลก ขณะนั้นไทยยงัไม่มีการสถาปนา

ความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน การสถาปนาเพิ่งเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2518 

ภายหลงัจากท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเปิดสอนภาษาจีนไปแลว้เป็นเวลา 3 ปี 

     ในปี พ.ศ. 2515 ศาสตราจารย ์ดร. เขียน ธีระวิทย ์อาจารยป์ระจ าแผนกวิชาการต่างประเทศ

และการทูตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด าริว่าบริบทโลก (Global Context) 

เปล่ียนไป จีนมีความขดัแยง้กบัโซเวยีตและตอ้งการสหรัฐอเมริกามาคานอ านาจ อีกทั้งจีนไดรั้บการ

ยอมรับจากสังคมโลกมากข้ึน ขณะเดียวกนับริบทภูมิภาค (Regional Context) ก็เปล่ียน จีนตอ้งการ

ไทยเป็นมิตรเพื่อคานอ านาจของโซเวียตท่ีแผ่ขยายอย่างรวดเร็วมาในกมัพูชาและเวียดนาม ใน

สภาวะเช่นน้ีไทยจะไม่สามารถตา้นกระแสหลกัของโลกท่ีก าลงัคืบคลานมา สยามประเทศตอ้ง

เตรียมพร้อมส าหรับรับมือสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เหนือส่ิงอ่ืนใด ไทยจะต้องมี

บุคลากรท่ีรู้ภาษาจีนท่ีจะเสริมการด าเนินนโยบายต่างประเทศให้มีสมรรถภาพท่ีดีข้ึน มหาวิทยาลยั

ในฐานะแหล่งผลิตองคค์วามรู้ และแหล่งชุมนุมภูมิปัญญาของชาติจะน่ิงนอนใจอยูมิ่ได ้ควรจะตอ้ง

ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนข้ึนในมหาวทิยาลยั 

 วทิยาลยัราชพฤกษ ์เป็นสถาบนัการศึกษาเอกชนอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลการจดัการเรียน

การสอนของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 

2549 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2551 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโทเพิ่มข้ึน ซ่ึงในระดับ

ปริญญาตรีท่ีวิทยาลยัจดัการเรียนการสอน   บรรจุวิชาภาษาจีนไวใ้นหมวดศึกษาทัว่ไปให้เป็นวิชา
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เลือกในกลุ่มภาษา และในปีการศึกษา 2551 วิทยาลยัไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ด้วยการแลกเปล่ียนครูอาสาสมคัรชาวจีนโดยครูอาสาสมคัรเหล่าน้ีต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทและอยู่ในระหว่างการท า

วทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ มาสอนในวิทยาลยั โดยผา่นการพิจารณาคดัเลือกครูอาสาสมคัร

ชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งมาเป็นครูผูส้อนวิชาภาษาจีนในวิทยาลยั  ตามท่ีวิทยาลยั

ประสานขอจ านวนบุคลากร โดยครูอาสาสมคัรชาวจีนเหล่าน้ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นครูผูส้อนวิชา

ภาษาจีน 1 และวิชาภาษาจีน 2 ให้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

จดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว ในชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนใน

วิชาภาษาจีนนั้น ครูผูส้อนท่ีเป็นคนจีน เม่ือมาท าหน้าท่ีในการสอนให้แก่นกัศึกษาซ่ึงเป็นคนไทย 

ตอ้งมีการปรับตวัให้สามารถเข้ากับวฒันธรรมประเพณีของไทย ทั้งยงัต้องเรียนรู้วิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องนกัศึกษาไทย  พฒันาวิธีการส่ือสารให้สามารถสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูรั้บสารไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

 หมวดศึกษาทั่วไปในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาศึกษาทัว่ไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ไดบ้รรจุกลุ่มวิชาในการจดัการเรียนการสอนให้คณะ

สาขาต่างๆ    ดังน้ี 1) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2) กลุ่มภาษาศาสตร์ 3) กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ภาษาจีนจดัเป็นรายวิชาหน่ึงท่ี

อยูใ่นกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีตอ้งบริหารจดัการเรียนการสอน

ทั้งในดา้นครูผูส้อนและผูเ้รียน การท่ีวิทยาลยัรับครูอาสาสมคัรชาวจีนมาสอนให้แก่นกัศึกษาท่ีเป็น

คนไทยในแต่ละรุ่นนั้น ครูอาสาเหล่าน้ีจะมีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถในการสอน และ

ทศันคติ แตกต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะและความรู้ 

ความสามารถ ของครูอาสาสมคัรชาวจีนท่ีจะรับเข้ามาในปีการศึกษาต่อ ๆ   ได้ตรงตามความ        

พึงพอใจของผูเ้รียน จึงต้องมีการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในด้านต่างๆ เก่ียวกับครู

อาสาสมคัรชาวจีน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการส ารวจดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลในการพฒันาครูผูส้อน ส่ือการ

สอน วิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนของครูอาสาสมคัรชาวจีนซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บ

จากกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นฐานในการท าความเขา้ใจ ช้ีแนะแนวทางใหแ้ก่ครูอาสาสมคัรชาวจีนท่ีเขา้มา
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สอนในปีการศึกษาต่อไป อนัจะเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนในดา้นการพฒันาทกัษะทางภาษา และ

เกิดประสิทธิภาพแก่หมวดศึกษาทัว่ไปในการจดัการเรียนการสอนท่ีสัมฤทธ์ิผลยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ ในการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีนจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศและอายขุองนกัศึกษา 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านประชากร 

                ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลยัราชพฤกษ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2  

            กลุ่มตวัอยา่ง 

                 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างสาขาวิชาการจดัการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ชั้นปีท่ี 1, 2 ปีการศึกษา 2552 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2   โดยใชว้ิธีการ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 90 คน 

 

ระยะเวลาด าเนินการวจัิย 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  

  ตัวแปรพืน้ฐาน             ตัวแปรทีศึ่กษา 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ   อายุ 

 

ความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการสอนของครู
อาสาสมัครชาวจีน 

     ดา้นคุณลกัษณะผูส้อน 

     ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

     ดา้นเน้ือหาวชิา 

     ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 

      

 

ภาพที ่ 1                                                                 ษท่ี์มีต่อ 

               การสอนวชิาภาษาจีนของครูอาสาสมคัรชาวจีนระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกหรือระดบัความพอใจของแต่ละบุคคล ท่ีส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ท่ีมากระตุน้ 
 ครูอาสาสมัครชาวจีน  หมายถึง บุคคลท่ีผา่นการท าสัญญาระหวา่งส านกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาร่วมกบัฝ่ายการศึกษา สถานเอกอคัรราชทูตจีนประจ าประเทศไทย โดยการคดัเลือก

บณัฑิตชาวจีนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นครูอาสาสมคัรสอนภาษาจีน 

และตอ้งสอนในระดบัอุดมศึกษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี โดยเร่ิมปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีขอมา

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีการศึกษา  ภาระหนา้ท่ีการสอนของครูอาสาสมคัรชาว

จีนมี 4 ดา้นไดแ้ก่ 

  1. ด้านคุณลักษณะผูส้อน หมายถึง บุคลิกและความมีมนุษยสัมพนัธ์ของครู
อาสาสมคัรชาวจีน ดา้นบุคลิกภาพของอาจารยผ์ูส้อนมี 6 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการทกัทาย ลกัษณะ
การแสดงออกทางสีหน้าของอาจารย ์ลกัษณะการแต่งกายของอาจารย ์ลกัษณะความมัน่ใจในการ
พดูหรือการสนทนาระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ลกัษณะการวางตวัของอาจารย ์และลกัษณะความ
มัน่คงทางอารมณ์ของอาจารย ์ ส่วนดา้นท่ี 2 ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยมี์ 4 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะความเป็นกนัเองของอาจารย ์ลกัษณะการทกัทายอยา่งยิม้แยม้แจ่มใสของอาจารย ์ลกัษณะ
ความเอ้ือเฟ้ือของอาจารย ์รวมทั้งลกัษณะการใหเ้กียรติและการมีมารยาท 
  2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การเตรียมการสอน เทคนิคการสอน 
และการส่ือสารเน้ือหาของอาจารย ์ ในดา้นการเตรียมการสอนมี 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการเตรียม
เน้ือหาก่อนสอน และลกัษณะการเตรียมส่ือก่อนสอน ส่วนด้านเทคนิคการสอนและการส่ือสาร
เน้ือหาของอาจารยมี์ 8 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการน าเขา้สู่บทเรียน ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ 
ลกัษณะความช านาญในการใชส่ื้อการสอน ลกัษณะการเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้กบัส่ือการสอน ลกัษณะ
ความสามารถในการสอน ลกัษณะความมัน่ใจในเน้ือหาการสอน และลกัษณะการตรงต่อวลา 
  3.  ดา้นเน้ือหาวชิา  หมายถึง การเลือกและการจดัล าดบัเน้ือหาท่ีสอน โดยพิจารณา
จากความสามารถของนกัศึกษาในการพดู เขียน อ่าน ฟัง ตลอดจนการน าความรู้ท่ีไดใ้นห้องเรียนไป
ใชป้ระโยชน์ดา้นการส่ือสารในการท างาน  
  4. ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึง ความรู้และทกัษะในการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ความรู้และทกัษะของนกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยัและแบบอตันยั 
ความสม ่าเสมอในการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง รูปแบบการวดัผล ประเมินผล การติดตามวดัผลใน
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ชีวิตประจ าวนั ความพอเพียงของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล การใชส่ื้อในการวดัผล การวิเคราะห์ความ
ยากง่ายของขอ้สอบในการวดัผลและประเมินผล 
 นักศึกษาหมายถึง  นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ในระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บการสอนวิชา
ภาษาจีนโดยครูอาสาสมคัรชาวจีน 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษาในดา้นเพศและอายขุองศึกษา  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากความพึงพอใจของนักศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการ

วางแผนพฒันาครูอาสาสมคัรชาวจีนในดา้นคุณลกัษณะ กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหาวิชาท่ี

สอน  วิธีการสอน ส่ือการสอน การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ และการปรับตวัในการใชชี้วิตใน

วทิยาลยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาของหมวดศึกษาทัว่ไปต่อไป 

 



บทที ่2 

 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีต่อการสอนของครูอาสาสมคัร

ชาวจีนคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏี เอกสาร รายงานและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นฐาน

ทางความคิด ซ่ึงจะน าไปสู่กรอบความคิดท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี   
 

1.  ความหมายของความพึงพอใจ 

 2.   ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 3.  หลกัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสอน 
  3.1 ความหมายของการสอน 
  3.2 องคป์ระกอบของการสอน 

 3.3 ลกัษณะการสอนท่ีดี 
  3.4 ส่ือการเรียนการสอน 
                           3.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 4. นโยบายการเปิดหลกัสูตรภาษาจีนระดบัอุดมศึกษา 
  4.1 อาจารยส์ัญชาติจีนท่ีสอนภาษาจีน 
  4.2 การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ความหมายของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ มีความหมายโดยทัว่ไปว่า ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึง  อีกทั้งยงัมีผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวด้งัน้ี 

   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายความพึงพอใจหมายถึง ความ
พอใจ ความชอบใจ  
 กาจนา  ภานุสุรพนัธ์  ใหค้วามหมาย ความพึงพอใจหมายถึง ระดบัความรู้สึก หรือความนึก
คิด  ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บตามท่ีคาดหวงั     
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        วอลเลอร์สเตน (Wallerstein, 1971 : 256 อ้างถึงในธีระ สุภาวิมล, 2551 : 7-8) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายและอธิบายวา่ ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจน แต่สามารถคาดคะเนไดว้า่มีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านั้น การท่ีจะท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจจะตอ้งศึกษาปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุของความพึงพอใจนั้น 
   หลุย จ าปาเทศ (2539 :14) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความตอ้งการ (Need) ได้
บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา ค าพูด และการ
แสดงออก 
   กู๊ด (Good, 1973 : 320 อา้งถึงในประภา ตุลานนท,์ 2540 : 23) อธิบายวา่ ความพึงพอใจ 
หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคติของ
กิจกรรม 
                  ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังท่ี
ประภา  ตุลานนท ์(2540 :23) กล่าววา่ การท่ีบุคคลจะเรียนรู้หรือมีพฒันาการและความเจริญงอกงาม
นั้นบุคลจะตอ้งอยูใ่นสภาวะพึงพอใจ สุขใจ เบ้ืองตน้นัน่คือ บุคคลตอ้งไดรั้บการจูงใจทั้งในลกัษณะ
นามธรรมและรูปธรรม สรุปไดว้า่ นกัเรียนท่ีมีสติปัญญาเท่ากนั ถา้มีแรงจูงใจในการเรียนต่างกนัจะ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั 
   นอกจากนั้น ธีระ สุภาวิมล (2551 : 21) ไดอ้ธิบายไวใ้นท านองเดียวกนัวา่ ความพึงพอใจ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า และแรงจูงใจ ซ่ึง
ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
                  จากความหมายขั้นตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกหรือ  ระดบั
ความพอใจของแต่ละบุคคล ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกนึก
คิดและปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมากระตุน้ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความ
แตกต่างกนัออกไป    ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอนจึงจ าเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิด
ความพึงพอใจ มีความสนใจในการเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องรายวชิา    
 

ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
     เออร์เนส และอิลเจล (Ernest & llgen, 1980 : 306 อา้งถึงใน พูนศิริ อรุณเนตร, อรวรรณ       
สมบูรณ์สาร และทวสุีข ปทุมานุสสรณ์. 2543 : 11 ) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์
ท่ีตั้งอยูบ่นความตอ้งการพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผมสัมฤทธ์ิและ
แรงจูงใจ (Intensive) และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ 
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       มลัลินส์ (Mullins, 1985 : 280 อา้งถึงใน พูนศิริ อรุณเนตร, อรวรรณ สมบูรณ์สาร และ
ทวีสุข     ปทุมานุสสรณ์. 2543 : 11-12) กล่าววา่   ความพึงพอใจเป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบ
ความส าเร็จในงานทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจ์ะมีแรงผลกัดนับางประการในตวั
บุคคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อจะสนองตอบต่อความ
ตอ้งการ หรือคาดหวงัท่ีมีอยู่และเม่ือบรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว ก็จะเกิดความพอใจเป็นผลสะทอ้น
กลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้เป็นกระบวนการหมุนเวยีนต่อไปอีก 

     ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน นักจิตวิทยาแบ่งการจูงใจเก่ียวกบัการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
      1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ไดแ้ก่ การจูงใจท่ีเกิดจากความรู้สึกภายใน
ของผูเ้รียนเอง เช่น ความต้องการ ความสนใจและทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึก กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น อยากเรียน เต็มใจและตั้งใจเรียน เพราะตอ้งการความรู้  
มิใช่เรียนเพราะหวงัผลอยา่งอ่ืน 
      2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ไดแ้ก่ การจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกมาชกัจูงหรือกระตุน้ให้เกิดการจูงใจภายในข้ึนเป็นตน้ว่า วิธีสอน บุคลิกภาพของผูส้อน
และเทคนิคท่ีครูใช้ในการสอนจะเป็นส่ิงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน การกระท าท่ีเกิด
จากแรงจูงใจภายนอกไม่ไดเ้ป็นการกระท า เพื่อความส าเร็จในส่ิงนั้นอยา่งแทจ้ริงแต่เป็นการกระท า
เพื่อส่ิงจูงใจอยา่งอ่ืน เช่น การเรียนท่ีหวงัคะแนน นอกเหนือไปจากการไดรั้บความรู้ 
         การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีพึง
ประสงค์ การจูงใจภายในจึงเป็นลกัษณะการจูงใจท่ีดีและมีอิทธิพลท่ีสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ 
ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจภายในข้ึนโดยใช้การจูงใจภายนอกย ัว่ยุให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจ เช่น ใช้หลกัการให้รางวลั และลงโทษการชมเชยและการต าหนิ การแข่งขนัและการร่วมมือ
ต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงการจดัการศึกษาโดยทัว่ไปมกัพบวา่ การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจภายในข้ึนนั้น กระท าไดอ้ยากมากเพราะเหตุน้ีในการจดัการศึกษาจึงพบเสมอวา่ ส่วนใหญ่
จะสร้างแรงจูงใจภายนอกก่อน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจภายในข้ึนภายหลงัและในการสร้างแรงจูงใจ
ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจภายในหรือภายนอกจะตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดเวลา จึงจะ
บงัเกิดผลดีทั้งน้ีเพราะว่า เม่ือร่างกายเกิดความต้องการจะท าให้เกิดแรงขบัหรือแรงจูงใจท่ีเป็น
ตวักระตุน้หรือผลกัดนัให้ร่างกายแสดงพฤติกรรม เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการพฤติกรรมท่ีกระท าจึงมี
ทิศทางหรือจุดมุ่งหมาย เม่ือร่างกายได้ส่ิงท่ีต้องการ  ก็จะเกิดความพึงพอใจแรงขับก็จะลดลง 
(ประภา   ตุลานนท,์ 2540 : 25) เพราะฉะนั้นในการเรียน การสอน ครูผูส้อนจะตอ้งพยายามสร้าง
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ส่ิงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดแรงขบัหรือแรงจูงใจอย่างสม ่าเสมอ เพื่อผูเ้รียนจะไดส้นใจติดตามบทเรียน
อยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้รียนรู้อยา่งไดผ้ล 

การจดัการเรียนการสอนทางด้านภาษานั้นโดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาจีนซ่ึงเป็น
ภาษาต่างประเทศท่ีค่อนข้างยากทั้งในการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษร จ าเป็นท่ีต้องอาศัย
แรงจูงใจหรือสภาวะท่ีกระตุ้นเร้าให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจเรียนมาก ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงเห็นว่า  
การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนในการเรียนภาษาจีนเป็นส่ิงส าคญั และควรศึกษาจากปัจจยั
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนและอาจมีผลต่อความพึงพอใจของผูเ้รียน
ไดแ้ก่ 

     1) บุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารย ์
      2) การจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์ในด้านการเตรียมการสอน เทคนิคการสอน 
และการส่ือสารเน้ือหา 
      3) การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

หลกัแนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการสอน 
ความหมายของการสอน 
บุคคลโดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะเขา้ใจว่า การสอน คือ การถ่ายทอดเน้ือหาวิชา โดยใช้

วิธีการบอกให้ท า ให้จ  า ให้จด และน าไปท่องจ า เพื่อสอนต่อไป แต่ในแวดวงของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาจะเขา้ใจวา่ การสอนมิไดห้มายถึง การบอกใหท้ า ใหจ้  า ให้จด แต่เพียงอยา่งเดียว การสอน

มีความหมายลึกซ้ึงกวา่นั้น กล่าวคือ วธีิการใดก็ตามท่ีครูน ามาใชเ้พื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ เรียก

ไดว้า่เป็นการสอนทั้งส้ิน 

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการสอนไวห้ลายทศันะ ดงัน้ี 

สุมน อมรวิวฒัน์ (2533 : 460) อธิบายความหมายของการสอนไวว้่า การสอน คือ 

สถานการณ์อยา่งหน่ึงท่ีมีส่ิงต่อไปน้ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 

  1) มีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์เกิดข้ึนระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับ

นกัเรียน นกัเรียนกบัส่ิงแวดลอ้ม และครูกบันกัเรียนกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  2) ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์นั้นก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 

  3) ผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์ใหมน่ั้นไปใชไ้ด ้

สุพิน บุญชูวงศ์ (2531 : 3-4) ให้ความหมายของการสอนไวว้่า การสอน คือ การจดั

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน เพื่อท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
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ในทางท่ีดีข้ึน การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม การสอนจึงเป็น

ภารกิจท่ีตอ้งใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงจะสามารถก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียน 

ล าพอง บุญช่วย (2530 : 8-9) กล่าวถึง การสอนว่า “เป็นกระบวนการท่ีมีความ

สลับซับซ้อนต้องอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ อาศยัศาสตร์ก็ตรงท่ีผูส้อนจะต้องมีความรู้เก่ียวกับ

หลกัการสอน และเป็นผูท่ี้มีศิลปะหรือกลวธีิ มีเทคนิคในดา้นต่าง ๆ อีกมากมาย” 

Moore, Kenneth D. (New York : Mc Grow Hill book CQ 1992), P.4 ให้ความหมาย

ของการสอนไวว้่า “การสอน คือพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงท่ีพยายามช่วยให้บุคคลอ่ืนไดเ้กิดการ

พฒันาตนในทุกดา้นอยา่งเตม็ศกัยภาพ” 

Hills, P.J. (London : Routledge & Routledege & Kegan Pay, 1984) PP.266 ให้ค  าจ  ากดั

ความของการสอนไวว้า่ การสอน คือ กระบวนการใหก้ารศึกษาแก่นกัเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยัปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

จากความหมายของการสอนท่ีประมวลมาน้ี แสดงให้เห็นว่า การสอนมีความหมาย

ครอบคลุมทั้งดา้นวธีิการ ดา้นตวับุคคล คือ ผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั ดา้นเป้าหมาย

การสอนและดา้นความสามารถของผูส้อน ซ่ึงจะช่วยให้การสอนประสบผลส าเร็จไดดี้ ดงันั้น จาก

ความหมายขา้งตน้จึงสรุปความหมายของการสอนได้ว่า การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน เพื่อท าให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนด 

ซ่ึงตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ของผูส้อน 

องค์ประกอบของการสอน 

การสอนจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัองค์ประกอบหลายด้าน ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสอน และมีการส่งเสริมให้เกิดการสอนประสบผลส าเร็จได ้จดัเป็นองคป์ระกอบของการสอน

ทั้งส้ิน มีนกัการศึกษาหลายท่านไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการสอนไวด้งัน้ี 

สุพิน บุญชูวงศ ์(2531 : 3-4) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการสอนไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ ครู 

นกัเรียน และส่ิงท่ีจะสอน สรุปไดด้งัน้ี 
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ครู เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีขาดไม่ได้ บุคลิกภาพและความสามารถของผูส้อนมี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนควรมีบุคลิกภาพท่ีดีและรู้จกัเลือกใชว้ิธีสอนท่ีเหมาะสม เพื่อ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

นกัเรียนหรือผูเ้รียน เป็นองคป์ระกอบส าคญัเท่ากบัผูส้อน ความส าเร็จในการศึกษาเป็น

เป้าหมายส าคญัของผูเ้รียน ผูส้อนจึงควรเป็นผูแ้นะแนว แนะน า และจดัประมวลประสบการณ์ให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด 

ส่ิงท่ีจะสอน ไดแ้ก่ เน้ือหาวชิาต่าง ๆ ครูจะตอ้งจดัเน้ือหาใหมี้ความสัมพนัธ์กนั น่าสนใจ 

เหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของการเรียนการสอน 

  ล าพอง บุญช่วย (2530 : 8-9) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนการสอนไว ้7 ประการ

ไวด้งัน้ี 

 1) ครูผูส้อน 

 2) ผูเ้รียน 

 3) หลกัสูตร 

 4) วธีิสอน 

 5) วตัถุประสงคข์องการสอน 

 6) ส่ือการสอน 

 7) การประเมินผล 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ กล่าวว่า การสอนเป็นกระบวนการสามเส้า อนัประกอบดว้ยส่วน

ส าคญั ไดแ้ก่ 

 1) O = Objective = จุดมุ่งหมาย 

 2) L = Learning Experience = การจดัประสบการณ์การเรียนการสอน 

 3) E = Evaluation = การประเมินผล 

จากองคป์ระกอบของการสอนท่ีนกัการศึกษาทั้ง 3 ท่านเสนอไว ้เม่ือน ามาพิจารณาแลว้

สามารถวเิคราะห์แยกเป็นองคป์ระกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. ดา้นองค์ประกอบรวม หมายถึง องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างท่ีมาประกอบกนั

เป็นการสอน อนัประกอบดว้ย   
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1.1 ครู หรือ ผูส้อน หรือ วทิยากร 

1.2 นกัเรียน หรือ ผูเ้รียน 

1.3 หลกัสูตร หรือ ส่ิงท่ีจะสอน 

  2. ดา้นองค์ประกอบยอ่ย หมายถึง องคป์ระกอบดา้นรายละเอียดของการสอนซ่ึง

จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการเหล่าน้ีจึงจะท าใหเ้ป็นการสอนท่ีสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 

2.1 การตั้งจุดประสงคก์ารสอน 

2.2 การก าหนดเน้ือหา 

2.3 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.4 การใชส่ื้อการสอน 

2.5 การวดัผลประเมินผล 

  ทั้ง 5 องคป์ระกอบยอ่ยน้ี ช่วยใหเ้ป็นการสอนท่ีสมบูรณ์ดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 

1) การตั้งจุดประสงคก์ารสอน เป็นองคป์ระกอบส าคญัอนัดบัแรกของการสอน ท า
ให้ผูส้อนทราบว่าจะสอนเพื่ออะไร ให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมใด มากน้อยเพียงใด เป็นการสอนท่ีมี
เป้าหมาย ขณะเดียวกนัการตั้งจุดประสงคก์ารสอนจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนในการเตรียมเน้ือหา
การสอน การเลือกวิธีการสอน เลือกใชส่ื้อการสอน และการวดัผลให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
สอน 
  2) การก าหนดเน้ือหา องคป์ระกอบขอ้น้ี หมายรวมถึง การเลือกและการจดัล าดบั
เน้ือหาท่ีสอนด้วยการก าหนดเน้ือหาจะท าให้ผูส้อนได้ทราบว่าจะสอนอะไร ผูเ้รียนควรได้รับ
ประสบการณ์ใดบ้าง ประสบการณ์ใดควรได้รับก่อน และในขอบเขตมากน้อยเพียงใดจึงจะ
เหมาะสม การก าหนดเน้ือหาไวล่้วงหน้าจะท าให้การสอนมีสาระคุม้ค่ากับเวลาท่ีผ่านไปและมี
คุณค่าแก่ผูเ้รียน 
  3) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้น้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัเช่นกนั เพราะท า
ใหผู้ส้อนทราบวา่จะสอนอยา่งไร ใชว้ธีิการใดในการเสนอหรือสร้างประสบการณ์ให้แก่นกัเรียนซ่ึง
จะตอ้งใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม อาจใชว้ิธีเดียวหรือหลายวิธีในการสอนแต่ละคร้ัง โดยจะตอ้งเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะของเน้ือหาวิชากบัผูเ้รียน กบัสภาพห้องเรียน และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การสอนท่ีก าหนดไว ้
  4) การใช้ส่ือการสอน ส่ือการสอนเป็นส่วนส าคญัในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ชดัเจนและเร็วข้ึน ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจไดดี้ ส่ือการสอนท่ีดีจะช่วยให้การสอน
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ด าเนินไปไดร้าบร่ืนและสะดวกคล่องตวัแก่ผูเ้รียน การเตรียมส่ือการสอนท าให้ผูส้อนทราบวา่จะใช้
อะไรเป็นส่ือช่วยสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 
  5) การวดัผลประเมินผล องคป์ระกอบขอ้น้ีช่วยให้ทราบว่า การสอนท่ีผา่นมานั้น
บรรลุผลหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่มีตอน
ใดหรือจุดประสงคใ์ดบา้งท่ียงัไม่บรรลุ ท าให้ผูส้อนสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องไดต้รงจุด การวดัผล
ประเมินผลน้ีมีประโยชน์ทั้งต่อผูเ้รียนและผูส้อน ผูส้อนจึงตอ้งท าการวดัผลประเมินผลทุกคร้ังท่ี
สอน 

 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการสอนมีทั้งองค์ประกอบรวมและองค์ประกอบย่อย 
ซ่ึงองคป์ระกอบรวมจะเป็นส่วนช่วยสร้างให้เกิดการสอน ส่วนองค์ประกอบยอ่ยเป็นส่วนเสริมให้
การสอนมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าแก่ผูเ้รียน 

  ลกัษณะการสอนทีด่ี 
 การสอนลกัษณะใดก็ตามท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ จดัเป็นการสอนท่ีดีทั้งส้ิน ถา้

จะกล่าวโดยละเอียดแยกยอ่ยแลว้ การสอนท่ีดีจะมีลกัษณะดงัน้ี 
  1) เป็นการสอนท่ีมีการเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี ครบองคป์ระกอบของการสอน 
อนัไดแ้ก่ การตั้งจุดประสงคก์ารสอน การจดัเน้ือหาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใช้
ส่ือการสอน และการวดัผลประเมินผล 
  2) เป็นการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา ทั้งดา้นความรู้ความคิด ดา้นเจตคติ 
และดา้นทกัษะ ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้แจง้ คิดชอบ และปฏิบติัดี เกิดการเจริญเติบโตทุกดา้นอยา่ง
ช่ืนบานและแจ่มใส 
  3) เป็นการสอนท่ีผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
กบัเน้ือหาและกบัผูเ้รียน โดยใชกิ้จกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
  4) เป็นการสอนท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระท ากิจกรรมดว้ยตนเอง หรือไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ และเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
  5) เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตร เช่น หลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผูส้อนก็ตอ้งจดัการ
เรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะดงัท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้
  6) เป็นการสอนท่ีค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและ
ตลอดไป เช่น การสอนโดยให้ผูเ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ วิจารณ์ ไดรู้้จกัวิธีแสวงหาความรู้ ไดฝึ้กคิด
แกปั้ญหา ยอ่มดีกวา่วธีิสอนโดยบอกความรู้ให้ หรือกระท าให้ดูเพียงแต่อยา่งเดียว การให้ผูเ้รียนได้
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น าประสบการณ์ทั้งความรู้ ความคิด ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัปัจจุบนัและอนาคตได้ ย่อมเป็นการ
สอนท่ีมีคุณค่าแก่ผูเ้รียน 
  7) เป็นการสอนท่ีเร้าความสนใจผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนสนใจการเรียนตลอดจนจบ
กระบวนการสอน เช่น ผูส้อนใช้ส่ือการสอนท่ีน่าใจ ใช้ค  าถามกระตุ้นให้คิด ใช้วิธีการสอน
หลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสม  ใหผู้เ้รียนไดล้งมือกระท า   (Learning by doing)   ไดท้ดลอง  ไดคิ้ด 
คน้ควา้ เป็นตน้ ท าใหผู้เ้รียน   เรียนดว้ยความสนใจ 
  8) เป็นการสอนท่ีมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศดา้นวตัถุและดา้น
จิตใจ บรรยากาศด้านวตัถุ หมายถึง การมีสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
เอ้ืออ านวยใหเ้กิดความสบายตาสบายใจในการเรียน ส่วนดา้นจิตใจ หมายถึง การท่ีครูมีปฏิสัมพนัธ์
กบันักเรียนด้วยดี ให้ความเป็นกันเอง ให้ความเมตตา ความรัก ความอบอุ่นแก่นักเรียน ท าให้
นกัเรียนมีความสุข มีชีวติชีวา และไม่ตึงเครียด  
  9) เป็นการสอนท่ีผูส้อนรู้จกัใชจิ้ตวิทยาการเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การให้
รางวลั และการลงโทษท่ีพอดี การให้ค  าชม การจูงใจ เร้าใจให้ผูเ้รียนเกิดแรงกระตุน้ภายใน การให้
ผูเ้รียนได้รับทราบผลงานของตนทนัที การให้ผูเ้รียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จของตน การ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้เรียนจากส่ิงท่ีง่ายไปยาก ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นปัจจยัช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ไดดี้  
  10) เป็นการสอนท่ีส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น ให้ผูเ้รียนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น ผูเ้รียนไดฝึ้กการท างานกลุ่มร่วมกนั ไดฝึ้กการเป็นผูน้ าผูต้าม ฝึก
การท าตามขอ้ก าหนดของกลุ่ม และฝึกระเบียบวินยัในตนเอง ส่ิเหล่าน้ีจะเป็นการปูพื้นฐานการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม และการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 
  11) เป็นการสอนท่ีมีกระบวนการ หมายถึง มีล าดบัขั้นตอนการสอนท่ีไม่สับสน 
ในการสอนจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการสอน เตรียมจดัล าดบัการสอนให้สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัอยา่ง
เหมาะสมตั้งแต่ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป กระบวนการสอนจะมีขั้นตอนแตกต่างจากวิธีสอนแบบ
ทดลอง ผูส้อนตอ้งวางแผนจดัล าดบัขั้นตอนการสอนใหถู้กตอ้ง 
  12) เป็นการสอนท่ีมีการวดัประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัการ
เรียน โดยอาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การสังเกต การซักถาม การทดสอบ การให้คน้ควา้รายงาน การท า
แบบฝึกหดั ฯลฯ การวดัผลประเมินผลจะช่วยวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน และวดัผลส าเร็จของผูส้อน 
ผูส้อนจะน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลยอ้นกลบัพิจารณาการสอนของตนว่า มีข้อบกพร่องท่ี
องคป์ระกอบการสอนขอ้ใด ท าใหแ้กไ้ขไดต้รงจุด เพื่อความสมบูรณ์ของการสอนคร้ังต่อไป 
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  13) เป็นการสอนท่ีผู ้สอน  สอนด้วยวิญญาณความเป็นครู  สอนด้วยความ
กระตือรือร้น สอนดว้ยความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมัน่ใจ บุคลิกภาพท่าทีการแสดงออกของ
ผูส้อน 
  ส่ือการเรียนการสอน 
  ส่ือการสอนเปรียบไดก้บัมือท่ีสามของครู เพราะครูสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองทุ่น
แรงช่วยเสริมให้การสอนน่าสนใจ และลดพลงังานการท่ีครูตอ้งพูดอธิบายให้น้อยลงได ้เป็นการ
ประหยดัเวลาการสอนลง  ส่ือการสอนจะช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ช่วยสร้างความเขา้ใจ
ใหช้ดัเจนข้ึน และช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน ตลอดจนจ าไดน้าน ส่ือการสอนแบ่งไดเ้ป็น
ส่ือประเภทวสัดุ เช่น ของจริง ของจ าลอง รูปภาพ บตัรค า แผนภูมิ แผนท่ี หนงัสือ ฯลฯ ส่ือประเภท
อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ โทรทศัน์ เคร่ืองบนัทึกเสียง วิทยุ ฯลฯ และส่ือประเภท
วธีิการ ไดแ้ก่ กิจกรรมทุกอยา่งท่ีครูหรือนกัเรียนจดัข้ึน ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การสาธิต การ
แสดงบทบาทสมมุติ การแสงดละคร การเชิดหุ่นการศึกษานอกสถานท่ี ฯลฯ เน่ืองจากส่ือมีหลาย
ประเภท ผูส้อนจึงตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหาวชิา จุดประสงคข์องบทเรียน ลกัษณะ
ของผูเ้รียน และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ   
  ประโยชน์ของส่ือการสอน 
  ส่ือการสอนใหป้ระโยชน์ทั้งต่อผูเ้รียนและผูส้อน ดงัน้ี 
  ส่ือกบัผู้เรียน 
  1) เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซ้อนไดง่้ายข้ึน ในระยะเวลาอนัสั้น และสามารถช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
  2) ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน ท าใหเ้กิดความสนุกและไม่
เบ่ือหน่ายการเรียน 
  3) การใชส่ื้อจะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัใน
วชิาท่ีเรียนนั้น 
  4) ช่วยให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ท าให้เกิด
มนุษยสัมพนัธ์อนัดีในระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองและกบัผูส้อนดว้ย 
  5) ช่วยสร้างเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดความคิดสร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่านั้น 
  6) ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจดัให้มีการใช้ส่ือใน
การเรียนการสอนรายบุคคล 
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  ส่ือกบัผู้สอน 
  1) การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน ช่วยให้บรรยากาศใน
การเรียนน่าสนใจยิ่งข้ึน ท าให้ผูเ้รียนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการท่ีเคยใช้การ
บรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย 
  2) ส่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหาเพราะบางคร้ังอาจ
ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง 
  3) เป็นการกระตุน้ให้ผูส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ ๆ เพื่อ
ใชเ้ป็นส่ือการสอน ตลอดจนคิดคน้เทคนิควธีิการต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้น่าสนใจยิง่ข้ึน 
  อยา่งไรก็ตาม ส่ือการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือผูส้อนไดน้ าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและ
ถูกวิธี ดงันั้น ก่อนท่ีจะน าส่ือแต่ละอยา่งไปใช ้ผูส้อนจึงควรท่ีจะไดศึ้กษาถึงลกัษณะและคุณสมบติั
ของส่ือการสอน ขอ้ดีและขอ้จ ากดัอนัเก่ียวเน่ืองกบัส่ือและการใช้ส่ือแต่ละอยา่ง ตลอดจนการผลิต
และการใช้ส่ือให้เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้การจดักิจกรรมการสอน
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
  หลกัการเตรียมส่ือการสอน 
  ในการเตรียมส่ือการสอน ผูส้อนควรมีหลกัการ ดงัน้ี 
  1) จดัท า จดัหาส่ือการสอนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบับทเรียน ตามแผนการสอนท่ี
เตรียมไว ้เช่น ภาพ บตัรค า กระเป๋าผนงั วทิย ุแผนภูมิ 
  2) ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ทุกช้ินท่ีจะน ามาใช่ก่อนวา่อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารได ้มีความ
ชดัเจนไม่ขาดไม่ช ารุด อาจจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขก่อนใช ้เช่น เติมสีให้เขม้ข้ึน ถา้ของเดิมสีอ่อน
หรือจางไป 
  3) ทดลองใชว้สัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะใชจ้ริง เพื่อการใช้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง
ตามขั้นตอน ท าใหไ้ม่เสียเวลาในขณะสอน 
  4) ส ารวจและจดัเตรียมห้องเรียนก่อนใชจ้ริง เพื่อมิให้เกิดความบกพร่องในการใช้
อุปกรณ์ เช่น มีโตะ๊ส าหรับวางอุปกรณ์ มีสายไฟ มีปลัก๊ไฟ มีท่ีแขวนจอฉาย เป็นตน้ 
  5) จดัเรียงล าดบัวสัดุอุปกรณ์การใชก่้อนหลงั เพื่อความคล่องตวัในขณะสอน 
  หลกัการเลอืกใช้ส่ือการสอน 
  ในการเลือกใช้ส่ือการสอน ผูส้อนควรได้ก าหนดจุดประสงค์การสอนเสียก่อน 
เพื่อเป็นเคร่ืองช้ีน าในการเลือกใชส่ื้อการสอน และควรมีหลกัการในการเลือกใชส่ื้อการสอน ดงัน้ี 
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  1) เลือกใช้ส่ือการสอนท่ีสัมพนัธ์กบับทเรียนและตรงเป้าหมายกบัเร่ืองท่ีจะสอน 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการจะสอนแหล่งเพาะปลูกขา้วท่ีส าคญัของประเทศไทย ก็ตอ้งเลือกใชแ้ผนท่ี
ประเทศไทยท่ีแสดงอาณาบริเวณท่ีปลูกขา้ว ไม่ใช่ใชแ้ผนท่ีประเทศไทยแบบทัว่ไป ๆ ไป เป็นตน้ 
  2) เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผลต่อการเรียน
การสอนมากท่ีสุด ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวชิานั้นไดดี้เป็นล าดบัขั้นตอน 
  3) เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
  4) ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้มีวธีิใชไ้ม่ซบัซอ้นยุง่ยากเกินไป 
  5) ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนและเป็นจริง 
  6) มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถา้จะผลิตเอง ควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 
  7) พิจารณาเลือกส่ือในปริมาณท่ีพอเหมาะท่ีจะใช้ในประกอบการสอนอย่าง
แทจ้ริง ไม่มากจนเกินไปจนท าให้การเรียนการสอนส่วนอ่ืนบกพร่อง หรือเหลือใชใ้นแต่ละชัว่โมง
เรียน 
  8) เลือกส่ือการสอนท่ีไม่เป็นอนัตรายแก่ผูเ้รียน 
  9) เลือกใช้ส่ือการสอนท่ีมีสีสันดึงดูดความสนใจผูเ้รียน ควรใช้สีท่ี เย็นตาและ
สดใส 
  10) เลือกใช้ส่ือท่ีมีขนาดถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์ เช่น บตัรค า ควรมีตวัอกัษรสูง
ประมาณ 1/5 น้ิว ความหนาของตวัอกัษรประมาณ 1/8 น้ิว และเขียนดว้ยหมึกท่ีมีสีชดัเจน สีท่ีควร
ใชคื้อสีเขียว น ้าเงินบนกระดาษสีขาว จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ส่วนรูปแบบของตวัอกัษร
ควรเป็นแบบท่ีอ่านง่าย มีหวัตวัอกัษรชดัเจน หวัไม่ทึบเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ผูเ้รียน  
  11) ควรเลือกใชส่ื้อท่ีแปลกไปจากส่ิงท่ีผูเ้รียนเคยเห็นจ าเจแลว้ หรือเลือกใชส่ื้อท่ี
สามารถเคล่ือนไหวได ้(Movement) จะช่วยเร้าความสนใจผูเ้รียนไดดี้เป็นพิเศษ 
  ขั้นตอนในการใช้ส่ือการสอน 
  การใชส่ื้อการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการสอน หรือ
จะใชใ้นทุกขั้นตอนก็ได ้ดงัน้ี 
  1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาท่ีก าลงัจะ
เรียนนั้น ส่ือท่ีใชใ้นขั้นน้ีจึงเป็นส่ือท่ีแสดงเน้ือหากวา้ง ๆ หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนในคร้ัง
ก่อน ยงัมิใช่ส่ือท่ีเนน้เน้ือหาเจาะลึกอยา่งแทจ้ริง อาจเป็นส่ือท่ีเป็นแนวปัญหา หรือเพื่อให้ผูเ้รียนได้
คิด และควรเป็นส่ือท่ีง่ายต่อการน าเสนอในระยะเวลาอนัสั้น เช่น ภาพ บตัรค า หรือบตัรปัญหา เป็น
ตน้ 
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  2) ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นส าคญัในการเรียน
เพราะเป็นขั้นท่ีจะให้ความรู้เน้ือหาอยา่งละเอียด เพื่อสนองวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อนจะตอ้งเลือก
ส่ือให้ตรงกบัเน้ือหาและวิธีการสอน หรืออาจจะใชส่ื้อประสมก็ได ้ตอ้งมีการจดัล าดบัขั้นตอนการ
ใช้ส่ือให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน การใช้ส่ือในขั้นน้ีจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ความรู้นั้นอย่างละเอียดถูกตอ้งและชดัเจน เช่น แผนภูมิ ภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นโปร่งใส วีดิทศัน์ 
หรือชุดการเรียน เป็นตน้  
  3) ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบติั เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน เพื่อให้
ผูเ้รียนไดท้ดลองน าความรู้ดา้นทฤษฎี หรือหลกัการท่ีเรียนมาแลว้ไปใชแ้กปั้ญหาในขั้นฝึกหัดโดย
ลงมือปฏิบติัเอง ส่ือในขั้นน้ีจึงเป็นส่ือท่ีเป็นประเด็นปัญหาให้ผูเ้รียนไดข้บคิด โดยผูเ้รียนเป็นผูใ้ช้
ส่ือเองมากท่ีสุด เช่น สมุดแบบฝึกหดั บตัรปัญหา แถบบนัทึกเสียง หรือชุดการเรียนรายบุคคล   
  4) ขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอน เพื่อการย  ้ าเน้ือหา
บทเรียนให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวด้้วย ขั้นสรุปน้ีควรใช้
ระยะเวลาสั้น ๆ เช่นเดียวกบัขั้นน า ส่ือท่ีใชส้รุปจึงควรครอบคลุมเน้ือหาท่ีส าคญัทั้งหมดโดยยอ่และ
ใชเ้วลานอ้ย เช่น แผนภูมิ หรือแผน่โปร่งใส เป็นตน้ 
  ข้อควรค านึงในการใช้ส่ือการสอน 
  การใช้ส่ือการสอนให้ถูกตอ้ง เป็นการใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ส่ือการสอนนั้นมี
คุณค่าต่อผูเ้รียน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแทจ้ริง การใช้ส่ือการสอนจึงตอ้ง
ค านึงถึงขอ้ต่อไปน้ี 
  1) ควรฝึกใช่ก่อนสอนเสมอ เพื่อความคล่องตวัในการสอน 
  2) ควรแสดงส่ือการสอนให้เห็นไดช้ดัทัว่ทั้งห้อง เช่น การยกภาพให้ผูเ้รียนดู ควร
ยกให้สูงในระดบัอกของผูส้อนและอยู่ขา้งหน้า พยายามยืนชิดกระดานด าให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ห้องท่ีมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างท่ีนั่งของผูเ้รียนกับกระดานด า เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนท่ีนั่งหน้าสุด
สามารถมองเห็นได ้
  3) ควรหาท่ีตั้งหรือแขวนส่ือท่ีมีขนาดใหญ่ และมีน ้ าหนกัเบา เช่น แผนภูมิ แผนท่ี 
เป็นตน้ ในจุดท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเห็นไดช้ัดทัว่ทั้งห้อง ไม่ควรยืนถือแล้วอธิบาย จะท าให้ผูส้อนไม่
คล่องแคล่วเท่าท่ีควร และระหวา่งท่ีผูส้อนอธิบาย มกัมีท่าทางเคล่ือนไหวไปมา ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียน
เห็นส่ือนั้นไม่ชดัเจน 
  4) ควรใชไ้มย้าวและมีปลายแหลมช้ี แผนภูมิ แผนท่ี กระดานด า แทนการใชน้ิ้วมือ 
โดยท่ีผูส้อนยนืชิดไปดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อมิใหบ้งัสายตาของผูเ้รียนส่วนใดส่วนหน่ึงจากส่ือนั้น ๆ 
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  5) ควรน าส่ือการสอนมาวางเรียงกนัไวเ้ป็นล าดบัท่ีหน้าชั้นเรียนก่อนถึงเวลาเพื่อ
สะดวกในการหยบิใช ้เช่น การใชภ้าพ ภาพใดใชก่้อนควรเรียงไวข้า้งบน เป็นตน้ และควรจดัวางไว้
ในลกัษณะท่ีจะไม่หนัเหความสนใจของผูเ้รียนเม่ือยงัไม่ถึงเวลาใช ้โดยคว  ่าหนา้ภาพหรือแผนภูมิท่ี
ยงัไม่ใช ้หรือน าหุ่นจ าลองใส่ถุงหรือกล่อง เป็นตน้ 
  6) ควรเลือกใช้เคร่ืองมือประกอบการใช้ส่ือให้เหมาะสม เช่น ถ้าตอ้งการจะติด
แผนภูมิภาพแผนท่ี ฯลฯ บนกระดานนิเทศ ควรใช้หมุดติด แต่ถา้จ าเป็นตอ้งติดบนกระดานด าก็ไม่
ควรใชห้มุด ควรใชดิ้นน ้ามนั หรือเทปกาวแทน และควรตดัเทปกาวเป็นช้ิน ๆ โดยติดปลายขา้งหน่ึง
ไวก้บัแผนภูมิให้ครบทุกมุมเสียก่อน เม่ือจะใช้ก็สามารถติดกระดานด าไดเ้ลย หรือตดัเทปกาวเป็น
ช้ิน ๆ ขนาดท่ีตอ้งการ แลว้ติดไวท่ี้มว้นเทปกาวก่อนโดยไม่ตอ้งเสียเวลาตดัเทปจากมว้นแลว้น ามา
ติดแผนภูมิ 
  7) ในบางกรณีควรมีการเตรียมผูเ้รียนล่วงหน้าก่อนใช้ส่ือการสอน เช่น ผูส้อน
ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีการสังเกตในเร่ืองใด ตอนใด ควรบอกให้ผูเ้รียนทราบเสียก่อน ผูเ้รียนจึงจะท า
ตามความประสงคข์องผูส้อนได ้เช่น การทดลองทางวทิยาศาสตร์ท่ีตอ้งการใหมี้การสังเกตผล 
  8) ควรใช้ส่ือการสอนให้คุม้ค่ากบัท่ีไดเ้ตรียมมา และใช้อย่างทะนุถนอมกล่าวคือ
พยายามใชใ้ห้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด เช่น ไดใ้ช้แผนภูมิแสดงส่วนประกอบของตน้ไมใ้นขั้นการ
สอนแลว้ ครูอาจจะใชแ้ผนภูมินั้นซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงในขั้นสรุปบทเรียน แต่ตอ้งมีวิธีใชท่ี้แตกต่างกบัขั้น
การสอน ผูส้อนควรใชแ้ผนภูมิเป็นส่ือช่วยอธิบายเน้ือหา จึงควรให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นค าอธิบายประกอบ
แผนภูมินั้น ไดแ้ก่ ราก ใบ หน่อ ฯลฯ แต่ถา้ใชใ้นขั้นสรุปบทเรียน ผูส้อนควรหากระดาษแผนเล็ก ๆ 
ปิดค าอธิบายนั้นเสีย เม่ือตั้ งค  าถามถามผูเ้รียนในแต่ละส่วนของต้นไม้แล้วจึงดึงออกเพื่อเฉลย
ค าตอบทีละส่วน เพื่อจะไดว้ดัผลการเรียนในชัว่โมงนั้นดว้ยการใชส่ื้อการสอนเช่นน้ี 
  9) พยายามเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้กิจกรรมร่วมหรือไดศึ้กษาจากส่ือการสอนนั้น
ดว้ยตนเอง เช่น การใหผู้เ้รียนอธิบายภาพ สะกดและอ่านบตัรค า การเลือกภาพจบัคู่กบัค า เป็นตน้ 
  10) ควรฝึกให้ผูเ้รียนเกิดระเบียบในการใช้ส่ือการสอน เช่น ในโอกาสท่ีตอ้งการ
แจกส่ือไปตามโต๊ะผูเ้รียนเพื่อท าการทดลอง ผูส้อนควรส่งส่ือทั้งหมดให้กบัผูเ้รียนท่ีนัง่หน้า หยิบ
ส่วนของตนไว ้แลว้ส่งท่ีเหลือให้แก่คนต่อไป หรือในโอกาสท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมาใช้ส่ือหนา้ชั้น
เรียน ควรฝึกใหผู้เ้รียนหนัหนา้เขา้หาชั้นเรียน และไม่ยนืบงัสายตาของเพื่อน 
  11) ควรค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้ส่ือบางชนิด โดยเฉพาะในกรณีท่ี
จ าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนใชเ้องควรก าชบัผูเ้รียนให้ระมดัระวงัในการใชเ้ป็นพิเศษ เช่น การใชข้องมีคม 
การใช้ส่ือของท่ีเก่ียวกบัไฟ เช่น การจุดไมขี้ด ควรมีฝาโลหะ หรือจานแกว้รองรับกา้นไม่ขีดท่ีจุด
แลว้มากกวา่จะวางทิ้งไวบ้นโตะ๊ ซ่ึงอาจท าใหโ้ตะ๊เป็นรอยไหม ้ และอาจเกิดอุบติัเหตุข้ึนไดเ้สมอ 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   การวดั (Measurement) 

   ความหมาย     ยงัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั  การวดั  และ  การวัดผล  บางคนเขา้ใจ
ว่า 2 ค าน้ีเป็นค าเดียวกัน  มีความหมายเหมือนกัน เพราะมาจากภาษาอังกฤษค าเดียวกันคือ 
measurement  แต่ในภาษาไทย  2 ค าน้ีมีความหมายแตกต่างกนัเล็กนอ้ย (  ทิวตัถ ์ มณีโชติ.  2549 ) 

   การวัด เป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั   

   การวัดผล  เป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขหรือสัญลกัษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั  โดยส่ิงท่ีตอ้งการวดันั้นเป็นผลมาจากการกระท าหรือ
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  เช่น  การวดัผลการเรียนรู้  ส่ิงท่ีวดัคือ ผลท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ของผูเ้รียน   

องค์ประกอบของการวัด 

 องค์ประกอบของการวดัประกอบดว้ย  ส่ิงท่ีตอ้งการวดั เคร่ืองมือวดั  และผลของการวดั  ท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพจะใหผ้ลการวดัท่ีเท่ียงตรงและแม่นย  า   

  ประเภทของส่ิงทีต้่องการวดั  ส่ิงท่ีตอ้งการวดัแบ่งได ้2 ประเภทใหญ่ๆ คือ   
         1. ส่ิงที่เป็นรูปธรรม คือ คน สัตว ์หรือส่ิงของ ท่ีจบัตอ้งได ้ มีรูปทรง  การวดัส่ิงท่ีเป็น

รูปธรรมน้ีเป็นการวดัทางกายภาพ (physical)  คุณลกัษณะท่ีจะวดัสามารถก าหนดไดช้ดัเจน เช่น 
น ้ าหนกั ความสูง ความยาว เคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะเหล่าน้ีให้ผลการวดัท่ีเท่ียงตรงและแม่นย  าสูง 
วดัไดค้รบถว้น สมบูรณ์ และเอียดถ่ีถว้น ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดั เช่น  เคร่ืองชัง่ ไมบ้รรทดั สายวดั เป็น
ตน้ การวดัลกัษณะน้ีเป็นการวดัทางตรง  ตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัแทนปริมาณคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
วดัทั้งหมด  เช่น หนกั 10 กิโลกรัม  สูง 172 เซนติเมตร  ยาว  3.5 เมตร  ตวัเลข 10  172  และ 3.5  
แทนน ้ าหนัก ความสูง และความยาวทั้งหมด  เช่น 10 แทนน ้ าหนักทั้งหมด  ถ้าไม่มีคุณลกัษณะ
ดงักล่าว เช่นหนกั 0 หน่วย  ก็คือ ไม่มีน าหนกัเลย  ตวัเลข 0 น้ีเป็นศูนย์แท้ (absolute zero)   

        2. ส่ิงที่เป็นนามธรรม  คือส่ิงท่ีไม่มีตวัตน จบัตอ้งไม่ได้ เป็นการวดัพฤติกรรมและ
สังคมศาสตร์ (behavioral and social science) คุณลกัษณะท่ีจะวดัก าหนดไดไ้ม่ชดัเจน  เช่น   การวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (achievement) วดัเจตคติ (attitude) วดัความถนดั (aptitude)  วดับุคลิกภาพ 
(personality)  เป็นตน้  เคร่ืองมือวดัดา้นน้ีมีคุณภาพดอ้ยกวา่เคร่ืองมือวดัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม  คือ ให้ผล
การวดัท่ีเท่ียงตรงและแม่นย  าน้อยกว่า  ลกัษณะการวดั เป็นการวดัทางออ้ม  วดัไดไ้ม่สมบูรณ์  ไม่
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ละเอียดถ่ีถว้น และมีความผิดพลาด  ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการวดัเป็นค่าโดยประมาณ   ไม่
สามารถแทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัไดท้ั้งหมด  เช่น  การวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนหน่ึง ได้ 15 คะแนน  ตวัเลข 15 ไม่ได้แทนปริมาณ
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนคนน้ีทั้งหมด  แมแ้ต่นกัเรียนท่ีสอบไดค้ะแนนเต็ม  
ไม่ไดห้มายความวา่นกัเรียนผูน้ั้นมีความรู้ความสามารถในเร่ืองดงักล่าวสมบูรณ์เต็มตามกรอบของ
หลกัสูตร ในทางตรงกนัขา้มนกัเรียนท่ีได ้0 คะแนน  ก็ไม่ไดห้มายความว่านกัเรียนผูน้ั้นไม่มีความรู้
ความสามารถในคุณลกัษณะดังกล่าว  เพียงแต่ตอบค าถามผิดหรือเคร่ืองมือวดัไม่ตรงกบัความรู้
ความสามารถท่ีนกัเรียนคนนั้นมี เลข 0 น้ี เป็นศูนย์เทยีม 

ลักษณะการวัดทางการศึกษา      การวดัทางการศึกษาเป็นการวัดคุณลักษณะท่ีเป็น
นามธรรม  มีลกัษณะการวดั ดงัน้ี 

    1. เป็นการวัดทางอ้อม  คือ  ไม่สามารถวดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัได้โดยตรง  ตอ้ง
นิยามคุณลกัษณะดงักล่าวไห้เป็นพฤติกรรมท่ีวดัไดก่้อน  จากนั้นจึงวดัตามพฤติกรรมท่ีนิยาม เช่น 
การวดัความรับผิดชอบของนกัเรียน ตอ้งให้นิยามคุณลกัษณะความรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมท่ีวดั
ได ้ โดยอาจจะแยกเป็นพฤติกรรมย่อย เช่น ไม่มาโรงเรียนสาย  ท างานทุกงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
น าวสัดุอุปกรณ์การเรียนท่ีครูสั่งมาครบทุกคร้ัง  ส่งงานหรือการบา้นตามเวลาท่ีก าหนด  เป็นตน้   

    2. วัดได้ไม่สมบูรณ์  การวดัทางการศึกษาไม่สามารถท าการวดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั
ไดค้รบถว้นสมบูรณ์  วดัไดเ้พียงบางส่วน  หรือวดัไดเ้ฉพาะตวัแทนของคุณลกัษณะทั้งหมด  เช่น
การวดัความสามารถการอ่านค าของนกัเรียน  ผูว้ดัไม่สามารถน าค าทุกค ามาท าการทดสอบนกัเรียน  
ท าไดเ้พียงน าค าส่วนหน่ึงท่ีคิดวา่เป็นตวัแทนของค าทั้งหมดมาท าการวดั  เป็นตน้ 

   3. มีความผิดพลาด  สืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถวดัได้โดยตรง  และการนิยามส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัก็ไม่สามารถนิยามให้เป็นพฤติกรรมท่ีวดัไดไ้ดท้ั้งหมด  จึงวดัไดไ้ม่สมบูรณ์  ตวัเลขหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการวดัเป็นการประมาณคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั  ซ่ึงในความเป็นจริงคุณลกัษณะ
ดงักล่าวอาจจะมีมากหรือน้อยกว่า  ผลการวดัจึงมีความผิดพลาดของการวดั  หรือคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริง  การวดัท่ีดีจะตอ้งใหเ้กิดการผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด 

   4. อยู่ในรูปความสัมพนัธ์  การท่ีจะรู้ความหมายของตวัเลขท่ีวดัได ้ ตอ้งน าตวัเลขดงักล่าว
ไปเทียบกบัเกณฑ์หรือเทียบกบัคนอ่ืน  เช่น น าคะแนนท่ีนกัเรียนสอบไดเ้ทียบกบัคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่ม  เทียบกบัคะแนนของเพื่อนท่ีสอบพร้อมกนั  หรือเทียบกบัคะแนนของนกัเรียนเองกบัการสอบ
คร้ังก่อนๆ  ถา้คะแนนสูงกวา่เพื่อน แสดงวา่มีความสามารถในเร่ืองท่ีวดัมากกวา่เพื่อนคนนั้น  หรือ
ถา้มีคะแนนสูงกวา่คะแนนท่ีตนเองเคยสอบผา่นมา  แสดงวา่มีพฒันาการข้ึน  เป็นตน้ 
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หลกัการวดัทางการศึกษา       การวดัทางการศึกษา มีหลกัการเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
    1. นิยามส่ิงที่ต้องการวัดให้ชัดเจน   ดังท่ีกล่าวไว้ในลักษณะการวดัว่า การวดัทาง

การศึกษาเป็นการวดัทางออ้ม  การท่ีจะวดัให้มีคุณภาพตอ้งนิยามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัให้ตรง
และชดัเจน  การนิยามน้ี มีความส าคญัมาก  ถา้นิยามไม่ตรงหรือไม่ถูกตอ้ง  เคร่ืองมือวดัท่ีสร้างตาม
นิยามก็ไม่มีคุณภาพ  ผลการวดัก็ผดิพลาด  คือ วดัไดไ้ม่ตรงกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั   

    2. ใช้เคร่ืองมือวดัทีม่ีคุณภาพ  หวัใจส าคญัของการวดั คือ สามารถวดัคุณลกัษณะไดต้รง
ตามกบัท่ีตอ้งการวดัและวดัไดแ้ม่นย  า  โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีคุณภาพ  คุณภาพของเคร่ืองมือมีหลาย
ประการ  ท่ีส าคญัคือ มีความตรง (validity) คือวดัไดต้รงกบัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั และมีความ
เท่ียง (reliability) คือวดัไดค้งท่ี คือวดัไดก่ี้คร้ังก็ใหผ้ลการวดัท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

    3.  ก าหนดเงื่อนไขของการวัดให้ชัดเจน  คือก าหนดให้แน่นอนวา่จะท าการวดัอะไร  วดั
อยา่งไร  ก าหนดตวัเลขและสัญลกัษณ์อยา่งไร 

ขั้นตอนการวดัทางการศึกษา 
     1. ระบุจุดประสงคแ์ละขอบเขตของการวดั  วา่วดัอะไร วดัใคร  
     2. นิยามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีวดัได ้
     3. ก าหนดวธีิการวดัและเคร่ืองมือวดั 
    4.  จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือวดั  กรณีสร้างเคร่ืองมือใหม่ด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
         4.1 สร้างขอ้ค าถาม เง่ือนไข  สถานการณ์  หรือส่ิงเร้า  ท่ีจะกระตุน้ให้ผูถู้กวดัแสดง

พฤติกรรมตอบสนองออกมาเพื่อท าการวดั  โดยขอ้ค าถามเง่ือนไข  สถานการณ์  หรือส่ิงเร้าดงักล่าว
ตอ้งตรงและครอบคลุมคุณลกัษณะท่ีนิยามไว ้

         4.2 พิจารณาขอ้ค าถาม เง่ือนไข  สถานการณ์  หรือส่ิงเร้า โดยอาจให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
เน้ือหาและทางดา้นวดัผลช่วยพิจารณา 

         4.3 ทดลองใชเ้คร่ืองมือ  กบักลุ่มท่ีเทียบเคียงกบักลุ่มท่ีตอ้งการวดั 
        4.4 หาคุณภาพของเคร่ืองมือ  มีคุณภาพรายขอ้และคุณภาพ เคร่ืองมือทั้งฉบบั 
        4.5 จดัท าคู่มือวดัและการแปลความหมาย 
        4.6 จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 
   5.  ด าเนินการวดัตามวธีิการท่ีก าหนด 
   6. ตรวจสอบและวเิคราะห์ผลการวดั 
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   7. แปลความหมายผลการวดัและน าผลการวดัไปใช้ 
การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal) 

ความหมาย   การประเมินและการประเมินผล  มีความหมายท านองเดียวกบั  การวดั
และการวดัผล ดงัน้ี  
 การประเมิน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการวดั คือ น าตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการ
วดัมาตีค่าอยา่งมีเหตุผล โดยเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เช่น โรงเรียนก าหนดคะแนน
ท่ีน่าพอใจของวิชาคณิตศาสตร์ไวท่ี้ร้อยละ 60 นกัเรียนท่ีสอบไดค้ะแนนตั้งแต่ 60 % ข้ึนไป ถือว่า
ผา่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ  หรืออาจจะก าหนดเกณฑ์ไวห้ลายระดบั  เช่น ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 40  อยู่
ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  ร้อยละ 40-59 อยู่ในเกณฑ์พอใช ้ ร้อยละ 60-79 อยูใ่นเกณฑ์ดี และร้อยละ 
80 ข้ึนไป  อยูใ่นเกณฑดี์มาก เป็นตน้  ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่เป็นการประเมิน    
 การประเมินผล  มีความหมายเช่นเดียวกบัการประเมิน  แต่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจาก
การวดัผล 

ส าหรับภาษาองักฤษมีหลายค า  ท่ีใชม้ากมี 2 ค า คือ evaluation  และ  assessment     2 ค าน้ี
มีความหมายต่างกนั  คือ 

evaluation  เป็นการประเมินตดัสิน  มีการก าหนดเกณฑ์ชดัเจน (absolute criteria)  เช่น ได้
คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป ตดัสินวา่อยูใ่นระดบัดี  ไดค้ะแนนร้อยละ 60 – 79  ตดัสินว่าอยู่ในระดบั
พอใช ้ ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตดัสินว่าอยู่ในระดบัควรปรับปรุง  evaluation  จะใช้กบัการ
ประเมินการด าเนินงานทัว่ๆ ไป  เช่น  การประเมินโครงการ (Project Evaluation)  การประเมิน
หลกัสูตร (Curriculum Evaluation) 

assessment  เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ  ใชเ้กณฑ์เชิงสัมพนัธ์ (relative criteria) เช่น 
เทียบกบัผลการประเมินคร้ังก่อน  เทียบกบัเพื่อนหรือกลุ่มใกลเ้คียงกนั assessment  มกัใชใ้นการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การประเมินตนเอง  (Self Assessment) 

ลกัษณะการประเมินทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษามีลกัษณะ ดงัน้ี 
   1. เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงควร

ท าการประเมินอย่างต่อเน่ือง  เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
         2. เป็นการประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู ้เรียนว่าบรรลุตาม
จุดประสงคห์รือไม่ 
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    3. เป็นการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผูเ้รียน โดยการรวบรวมขอ้มูลและประมวล
จากตวัเลขจากการวดัหลายวธีิและหลายแหล่ง 
    4. เป็นกระบวนการเก่ียวขอ้งกบับุคลหลายกลุ่ม  ทั้งครู  นักเรียน  ผูป้กครองนักเรียน  
ผูบ้ริหารโรงเรียน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรียน 

หลกัการประเมินทางการศึกษาหลกัการประเมินทางการศึกษาโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

    1. ขอบเขตการประเมินตอ้งตรงและครอบคลุมหลกัสูตร 
     2. ใชข้อ้มูลจากผลการวดัท่ีครอบคลุม  จากการวดัหลายแหล่ง  หลายวธีิ 
                 3. เกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินผลการประเมินมีความชัดเจน  เป็นไปได ้ มีความยุติธรรม  ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

ขั้นตอนในการประเมินทางการศึกษาการประเมินทางการศึกษามีขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
                 1. ก าหนดจุดประสงคก์ารประเมิน   โดยใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมจุดประสงคข์อง 
หลกัสูตร 
                 2. ก าหนดเกณฑเ์พื่อตีค่าขอ้มูลท่ีไดจ้าการวดั 
                 3. รวบรวมขอ้มูลจากการวดัหลายๆ แหล่ง 
                 4. ประมวลและผสมผสานขอ้มูลต่างๆ ของทุกรายการท่ีวดัได ้
                 5. วนิิจฉยัช้ีบ่งและตดัสินโดยเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

ประเภทของการประเมินทางการศึกษา 

 การประเมินแบ่งไดห้ลายประเภท  ข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่ง  ดงัน้ี 

                 1. แบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมินการแบ่งตามจุดประสงคข์องการประเมิน แบ่งได้
ดงัน้ี 

        1.1 การประเมินก่อนเรียน  หรือก่อนการจดัการเรียนรู้  หรือการประเมินพื้นฐาน 
(Basic Evaluation) เป็นการประเมินก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอนของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละ
หน่วย  แบ่งได ้2 ประเภท คือ 

        1.1.1 การประเมินเพื่อจดัต าแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาดูวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในสาระท่ีจะเรียนอยูใ้นระดบัใดของกลุ่ม  ประโยชน์ของ
การประเมินประเภทน้ี  คือ ครูใชผ้ลการประเมินเพื่อก าหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กบักลุ่มผูเ้รียน  ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถในสาระท่ีจะเรียนน้อยคืออยู่ในต าแหน่งทา้ยๆ ควร
ไดรั้บการเพิ่มพูนเน้ือหาสาระนั้นมากกวา่กลุ่มท่ีอยูใ่นล าดบัตน้ๆ คือ กลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถ
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ในสาระท่ีจะเรียนมากกวา่  หรือกลุ่มท่ีมีความรู้พื้นฐานในสาระท่ีจะเรียนดีกวา่  และแต่ละกลุ่มควร
ใชรู้ปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

            1.1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมินก่อนการ
เรียนการสอนอีกเช่นกนั  แต่เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาแยกแยะวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ
ในสาระท่ีจะเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  มีพื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียนในเร่ืองท่ีจะสอนหรือไม่  จุดใด
สมบูรณ์แลว้  จุดใดยงับกพร่องอยู ่ จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนเสริมใหมี้พื้นฐานท่ีเพียงพอเสียก่อนจึง
จะเร่ิมตน้สอนเน้ือหาในหน่วยการเรียนต่อไป  และจากพื้นฐานท่ีผูเ้รียนมีอยูค่วรใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนอยา่งไร  
  ทั้ งการประเมินเพื่อจัดต าแหน่งและการประเมินเพื่อวินิจฉัยมีจุดประสงค์
เหมือนกนัคือเพื่อทราบพื้นฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียนก่อนท่ีจะจดัการเรียนรู้หรือการเรียน
การสอนในสาระการเรียนรู้นั้นๆ  แต่การประเมิน 2 ประเภทดงักล่าวมีความแตกต่างกนั คือ การ
ประเมินเพื่อจดัต าแหน่ง เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาในภาพรวม  ใช้เคร่ืองมือไม่ละเอียดหรือ
จ านวนข้อค าถามไม่มาก  แต่การประเมินเพื่อวินิจฉัยเป็นการประเมินเพื่อพฒันาอย่างละเอียด  
แยกแยะเน้ือหาเป็นตอนๆ เพื่อพิจารณาว่าผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานของเน้ือหาแต่ละตอนมากน้อย
เพียงใด  จุดใดบกพร่องบา้ง  ดงันั้นจ านวนขอ้ค าถามมีมากกวา่ 

  1.2 การประเมินเพื่อพฒันา หรือการประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ การประเมินประเภทน้ีใช้
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดไวใ้นระหวา่งการจดัการเรียนการสอนหรือไม่  หากผูเ้รียนไม่ผา่นจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูส้อน
ก็จะหาวิธีการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้ผลการประเมินยงัเป็นการ
ตรวจสอบครูผูส้อนเองว่าเป็นอย่างไร แผนการเรียนรู้รายคร้ังท่ีเตรียมมาดีหรือไม่ ควรปรับปรุง
อยา่งไร  กระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งไร มีจุดใดบกพร่องท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 การประเมินประเภทน้ี  นอกจากจะใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนแลว้ 
ผลการประเมินยงัใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรของสถานศึกษาดว้ย กล่าวคือ หากพบวา่เน้ือหาสาระ
ใดท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  โดยท่ีผูส้อนไดพ้ยายามปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ีกบัผูเ้รียนหลายกลุ่มแลว้ยงัไดผ้ลเป็นอยา่งเดิม แสดงวา่ผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงันั้นสูงเกินไปหรือไม่เหมาะกบัผูเ้รียนในชั้นเรียนระดบัน้ี หรือเน้ือหาอาจจะยากหรือ
ซบัซ้อนเกินไปท่ีจะบรรจุในหลกัสูตรระดบัน้ี ควรบรรจุในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน จะเห็นว่าผลจากการ
ประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ย  
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    1.3 การประเมินเพื่อตดัสินหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการจดัการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ อาจเป็นการ
ประเมินหลงัจบหน่วยการเรียนรู้หน่วยใดหน่วยหน่ึง   หรือหลายหน่วย  รวมทั้งการประเมินปลาย
ภาคเรียนหรือปลายปี ผลจากการประเมินประเภทน้ีใช้ในการตดัสินผลการจดัการเรียนการสอน 
หรือตดัสินใจวา่ผูเ้รียนคนใดควรจะไดรั้บระดบัคะแนนใด 

 
2. แบ่งตามการอ้างอิง     การแบ่งประเภทของการประเมินตามการอา้งอิงหรือตามระบบ

ของการวดั  แบ่งออกเป็น 
    2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อน าผลจาก

การเรียนรู้มาเปรียบเทียบกบัความสามารถของตนเอง เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงตนเอง  (Self 
Assessment) เช่น ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนกบัทดสอบหลงัเรียนของ
ตนเอง การประเมินแบบน้ี ควรจะใชแ้บบทดสอบคู่ขนานหรือแบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence 
Test) เพื่อเปรียบเทียบกนัได ้  

2.2 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาวา่ผูไ้ดรั้บการประเมินแต่ละคนมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ี
ถูกวดัดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั การประเมินประเภทน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้ ความสามารถของกลุ่ม
เป็นส าคญั นิยมใชใ้นการจดัต าแหน่งผูถู้กประเมิน หรือใชเ้พื่อคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาต่อ 

2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็นการน าผลการ
สอบท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ความส าคัญอยู่ท่ี เกณฑ์ โดยไม่จ  าเป็นต้องค านึงถึง
ความสามารถของกลุ่ม ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
และมาตรฐานการเรียนรู้ 

3. แบ่งตามผู้ประเมิน     การแบ่ งประ เภทของการประ เ มินตามก ลุ่มผู ้ประ เ มิน 
(Evaluator) แบ่งออกเป็น 
    3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือการประเมินภายใน (Internal Evaluation) 
เป็นการประเมินลกัษณะเดียวกบัการประเมินแบบอิงตน คือ เพื่อน าผลการประเมินมาพฒันาหรือ
ปรับปรุงตนเอง  การประเมินประเภทน้ีสามารถประเมินได้ทุกกลุ่ม  ผูเ้รียนประเมินตนเองเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง  ครูประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนของตนเอง นอกจากประเมินเพื่อ
พฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนแล้ว  สามารถประเมินเพื่อพฒันาปรับปรุงไดทุ้กเร่ือง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประเมินเพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาจจะประเมินดว้ย
ตนเอง หรือมีคณะประเมินของสถานศึกษา เรียกวา่ การประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรือ
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การศึกษาตนเอง (Self Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม  หรือแบ่งประเมินเป็นส่วนๆ  เป็นดา้นๆ  
ลกัษณะการประเมินอาจจะมีคณะเดียวประเมินทุกส่วน หรือจะให้แต่ละส่วนประเมินตนเองหรือ
ภายในส่วนของตนเอง เช่น แต่ละระดบัชั้นเรียน  แต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่ละ
ฝ่าย อาทิ ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายอาคารสถานท่ี เป็นตน้  เพื่อให้แต่ละส่วนมีการพฒันา
ปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมินแต่ละส่วนเพื่อจดัท าเป็น
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report : SSR หรือ Self Assessment 
Report : SAR) 

    3.2 การประเมินโดยผูอ่ื้นหรือการประเมินภายนอก (External Evaluation)  สืบเน่ืองจาก
การประเมินตนเองหรือการประเมินภายในซ่ึงมีความส าคญัมากในการพฒันาปรับปรุง  แต่การ
ประเมินภายในมีจุดอ่อนคือความน่าเช่ือถือ   โดยบุคคลภายนอกมกัคิดวา่การประเมินภายในนั้น มี
ความล าเอียง  ผูป้ระเมินตนเองมกัจะเขา้ขา้งตนเอง  ดงันั้นจึงมีการประเมินโดยผูอ่ื้นหรือประเมิน
โดยผูป้ระเมินภายนอก  เพื่อยืนยนัการประเมินภายใน  และอาจจะมีจุดอ่อนหรือจุดท่ีควรไดรั้บการ
พฒันายิ่งข้ึนในทรรศนะของผูป้ระเมินในฐานะท่ีมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั  อย่างไรก็ดี  การ
ประเมินภายนอกก็มีจุดบกพร่องในเร่ืองการรู้รายละเอียดและถูกตอ้งของสิงท่ีจะประเมิน  และ
จุดบกพร่องอีกประการหน่ึงคือเจตคติของผูถู้กประเมิน ถา้รู้สึกวา่ถูกจบัผิดก็จะต่อตา้น  ไม่ให้ความ
ร่วมมือ  ไม่ยอมรับผลการประเมิน  ท าให้การประเมินด าเนินไปดว้ยความยากล าบาก  ดงันั้นการ
ประเมินภายนอกควรมาจากความตอ้งการของผูถู้กประเมิน เช่น ครูผูส้อนให้ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  
หรือเพื่อนครูประเมินการสอนของตนเอง  สถานศึกษาใหผู้ป้กครองหรือ 
นกัประเมินมืออาชีพ (ภายนอก) ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ความส าคัญของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ท าใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นในการพิจารณาวา่ผูเ้รียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและมาตรฐานการเรียนรู้ 

จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของการ
ประเมินเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท  จะเห็นว่า การวดัและประเมินผลการเรียนนอกจากจะมี
ประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้รียนแลว้ ยงัสะทอ้นถึงประสิทธิภาพการการสอนของครู  และเป็นขอ้มูล
ส าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วย   ดังนั้ นครูและ
สถานศึกษาต้องมีขอ้มูลผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ทั้ งจากการประเมินในระดบัชั้นเรียน  ระดับ
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สถานศึกษา  และระดบัอ่ืนท่ีสูงข้ึน  ประโยชน์ของการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกเป็น
ดา้นๆ ดงัน้ี 
        1. ด้านการจัดการเรียนรู้  

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการ
จดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
 1.1  เพือ่จัดต าแหน่ง (Placement)  ผลจากการวดับอกไดว้า่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถอยู่
ในระดับใดของกลุ่มหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด  การวดัและประเมินเพื่อจดั
ต าแหน่งน้ี มกัใชใ้นวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 

1.1.1 เพื่อคัดเลือก (Selection) เป็นการใช้ผลการวดัเพื่อคดัเลือกเพื่อเขา้เรียน  เขา้
ร่วมกิจกรรม-โครงการ  หรือเป็นตวัแทน(เช่นของชั้นเรียนหรือสถานศึกษา)  เพื่อการท ากิจกรรม  
หรือการใหทุ้นผล  การวดัและประเมินผลลกัษณะน้ีค านึงถึงการจดัอนัดบัท่ีเป็นส าคญั 

1.1.2 เพื่อแยกประเภท (Classification) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเพื่อ
แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เช่น แบ่งเป็นกลุ่มอ่อน ปานกลาง  และเก่ง  แบ่งกลุ่มผา่น-ไม่ผา่นเกณฑ์ หรือตดัสิน
ได-้ตก  เป็นตน้  เป็นการวดัและประเมินท่ียดึเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งกลุ่มเป็นส าคญั 
 1.2  เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเพื่อคน้หาจุดเด่น-จุดดอ้ย
ของผูเ้รียนวา่มีปัญหาในเร่ืองใด  จุดใด  มากนอ้ยแค่ไหน  เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัเพื่อการ
วินิจฉับ เรียกว่า แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน  
ประโยชน์ของการวดัและประเมินประเภทน้ีน าไปใชใ้นวตัถุประสงค ์2 ประการดงัน้ี 

1.2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน     ผลการวดัผูเ้รียนดว้ยแบบทดสอบวินิจฉยั
การเรียนจะท าให้ทราบว่าผูเ้รียนมีจุดบกพร่องจุดใด  มากน้อยเพียงใด ซ่ึงครูผูส้อนสามารถแก้ไข
ปรับปรุงโดยการสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ไดต้รงจุด เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไว ้ 

1.2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการวดัดว้ยแบบทดสอบวินิจฉยัการเรียน 
นอกจากจะช่วยให้เห็นว่าผู ้เ รียนมีจุดบกพร่องเร่ืองใดแล้ว ย ังช่วยให้เห็นจุดบกพร่องของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้อีกด้วย เช่น ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีจุดบกพร่องจุดเดียวกนั  ครูผูส้อนตอ้ง
ทบทวนวา่อาจจะเป็นเพราะวธีิการจดัการเรียนรู้ไม่เหมาะสมตอ้งปรัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

1.3 เพื่อตรวจสอบและปรับปรุง  การประเมินเพื่อพฒันา (Formative Evaluation)  เป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกบัจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ผลจากการ
ประเมินใช้พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปล่ียน
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วิธีการสอน (Teaching Method) ปรับเปล่ียนส่ือการสอน (Teaching Media) ใชน้วตักรรมการ
จดัการเรียนรู้ (Teaching Innovation) เพื่อน าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.4 เพื่อการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการใช้ผลการวดัและประเมินเปรียบเทียบว่า
ผูเ้รียนมีพฒันาการจากเดิมเพียงใด และอยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจหรือไม่ 

1.5 เพือ่การตัดสิน  การประเมินเพื่อการตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นการประเมินรวม 
(Summative Evaluation)  คือใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัเทียบกบัเกณฑ์เพื่อตดัสินผลการเรียนวา่ผา่น-
ไม่ผา่น  หรือใหร้ะดบัคะแนน   
         2 ด้านการแนะแนว  

ผลจากการวดัและประเมินผูเ้รียน  ช่วยให้ทราบวา่ผูเ้รียนมีปัญหาและขอ้บกพร่องในเร่ือง
ใด มากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงสามารถแนะน าและช่วยเหลือผูเ้รียนให้แกปั้ญหา มีการปรับตวัไดถู้กตอ้ง
ตรงประเด็น  นอกจากน้ีผลการวดัและประเมินยงับ่งบอกความรู้ความสามารถ ความถนดั และความ
สนใจของผูเ้รียน ซ่ึงสามารถน าไปใช้แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการเลือกอาชีพให้แก่
ผูเ้รียนได ้
         3. ด้านการบริหาร  

ขอ้มูลจากการวดัและประเมินผูเ้รียน ช่วยให้ผูบ้ริหารเห็นขอ้บกพร่องต่างๆ ของการจดัการ
เรียนรู้ เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของครู  และบ่งบอกถึงคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษามกัใช้ขอ้มูลไดจ้ากการวดัและประเมินใช้ในการตดัสินใจหลาย
อยา่ง เช่น การพฒันาบุคลากร  การจดัครูเขา้สอน การจดัโครงการ  การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการ
เรียน นอกจากน้ีการวดัและประเมินผลยงัใหข้อ้มูลท่ีส าคญัใน 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SSR) เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาสู่ผูป้กครอง  
สาธารณชน หน่วยงานตน้สังกดั  และน าไปสู่การรองรับการประเมินภายนอก จะเห็นวา่การวดัและ
ประเมินผลการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของระบบการประกันคุณภาพทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
        4. ด้านการวจัิย  การวดัและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการวจิยัหลายประการดงัน้ี 

4.1  ข้อมูลจากการวดัและประเมินผลน าไปสู่ปัญหาการวิจยั  เช่น ผลจากการวดัและ
ประเมินพบว่าผูเ้รียนมีจุดบกพร่องหรือมีจุดท่ีควรพฒันาการแก้ไขจุดบกพร่องหรือการพฒันา
ดงักล่าวโดยการปรับเปล่ียนเทคนิควิธีสอนหรือทดลองใชน้วตักรรมโดยใช้กระบวนการวิจยั การ
วิจยัดงักล่าวเรียกว่า  การวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Research)  นอกจากน้ีผลจากการวดัและ
ประเมินยงัน าไปสู่การวจิยัในดา้นอ่ืน ระดบัอ่ืน  เช่น การวจิยัของสถานศึกษาเก่ียวกบัการทดลองใช้
รูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน เป็นตน้  
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4.2  การวดัและประเมินเป็นเคร่ืองมือของการวิจยั  การวิจยัใชก้ารวดัในการรวบรวมขอ้มูล
เพื่อศึกษาผลการวิจยั ขั้นตอนน้ีเร่ิมจากการหาหรือสร้างเคร่ืองมือวดั  การทดลองใชเ้คร่ืองมือ  การ
หาคุณภาพเคร่ืองมือ  จนถึงการใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพแล้วรวบรวมขอ้มูลการวดัตวัแปรท่ีศึกษา  
หรืออาจตอ้งตีค่าขอ้มูล  จะเห็นวา่การวดัและประเมินผลมีบทบาทส าคญัมากในการวิจยั  เพราะการ
วดัไม่ดี  ใชเ้คร่ืองมือไม่มีคุณภาพ  ผลของการวจิยัก็ขาดความน่าเช่ือถือ  

การวดัและประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลงัเรียน 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 3 ค าน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั  แต่ต่างกนัท่ีระยะเวลา

และจุดประสงคข์องการวดัและประเมิน  3 ค าน้ีมีความหมายทั้งในมิติท่ีกวา้งและแคบ  ดงัน้ี 
             1. ก่อนเรียน    

   การวดัและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงคเ์พื่อมทราบสภาพของผูเ้รียน ณ เวลาก่อนท่ีจะ
เรียน เช่น ความรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ก่อนเรียนอาจจะหมายถึง 

   1.1  ก่อนเขา้เรียน  ซ่ึงอาจจะตั้งแต่ก่อนเรียนระดบัปฐมวยั หรือก่อนจะเร่ิมเรียนหลกัสูตร
สถานศึกษานั้น  เช่น สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในช่วงชั้นท่ี 1 และ 2  ก่อนเรียนในท่ีน้ีอาจจะหมายถึง
ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นตน้ 

   1.2  ก่อนเรียนช่วงชั้น  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคญักบัช่วงชั้น  ให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเม่ือจบแต่ละช่วงชั้น  ก่อนเรียนในท่ีน้ีจึงหมายถึงก่อนจะเร่ิมเรียน
ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหน่ึง เช่น ก่อนเรียนช่วงชั้นท่ี 2 คือ ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นตน้ 

   1.3  ก่อนเรียนแต่ละชั้น  ถึงแมจ้ะมีการก าหนดเป็นช่วงชั้น  แต่ชั้นเรียนหรือการเรียนแต่
ละปีก็ยงัมีความส าคญั  โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษา  การเรียนแต่ละชั้น/ปี อาจจะหมายถึงการ
เรียนกับครูคนใดคนหน่ึง (กรณีท่ีครูคนเดียวสอนนักเรียนทั้ งชั้ นทุกวิชาหรือเกือบทุกวิชา  
โดยทัว่ไปจะเป็นครูประจ าชั้น) หรือเรียนครูกลุ่มหน่ึง (สอนแยกรายวิชา)  การวดัและประเมินก่อน
เรียนแต่ละชั้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน
ตลอดทั้งปี 

  1.4  ก่อนเรียนแต่ละรายวิชา  มีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนเรียนแต่ละชั้น  การวดัและ
ประเมินก่อนเรียนแต่ละชั้นอาจจะวดัและประเมินในภาพรวมหลายๆ วิชา  แต่การวดัและประเมินน้ี  
แยกวดัและประเมินแต่ละรายวิชา  โดยทัว่ไปจะสอนโดยครูแต่ละคน  ส าหรับระดบัมธัยมศึกษา  
รายวชิาส่วนใหญ่จดัการเรียนรู้เป็นรายภาคเรียน 

  1.5  ก่อนเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เป็นการจดัหมวดหมู่เน้ือหาใน
สาระการเรียนรู้เดียวกนั  โดยจดัเน้ือหาเร่ืองเดียวกนัหรือสัมพนัธ์กนัไวใ้นหน่วยเดียวกนั  การวดั
และประเมินก่อนเรียนแต่ละหน่วย  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลความรู้พื้นฐานของผูเ้รียนในเร่ืองหรือหน่วยนั้น  
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ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและครูผูส้อนสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
หน่วยนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.6  ก่อนเรียนแต่ละแผนจดัการเรียนรู้  คือ การวดัและประเมินก่อนเรียนแต่ละคร้ัง  ใน
หน่ึงหน่วยการเรียนรู้มกัจะมีสาระท่ีจะเรียนรู้แยกยอ่ยส าหรับการสอนมากกวา่ 1 คร้ัง  แต่ละคร้ังจะ
มีแผนการจดัการเรียนรู้ 
        2. ระหว่างเรียน    

จุดประสงค์ของการวดัและประเมินระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหรือ
พฒันาการของผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ จากการเรียนรู้
และการร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน โดยเทียบกบัผลการวดัและประเมินก่อนเรียน  การวดัและประเมิน
ระหว่างเรียนจะท าให้ได้ขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ในขณะเดียวกนัยงั
สะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูด้วย   ข้อมูลจากการวดัและประเมิน
ระหว่างเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งผูเ้รียน  ครูผูส้อน  สถานศึกษา และ
ผูป้กครอง  สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีแตกยอ่ยมา
จากมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กบัผูเ้รียน   
        3. หลงัเรียน    

จุดประสงค์ของการวดัและประเมินหลงัเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผูเ้รียนดา้น
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของ
ผูเ้รียน โดยเทียบกบัผลการวดัและประเมินก่อนเรียนและระหว่างเรียน  การวดัและประเมินหลงั
เรียนจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ในขณะเดียวกนัยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูด้วย   ขอ้มูลจากการวดัและประเมินหลังเรียนมี
จุดประสงค์หลกัคือใช้ในการตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  นอกจากน้ี  การวดัและ
ประเมินผลหลงัเรียนอาจจะเป็นขอ้มูลก่อนการเรียนในระดบัต่อไป  จึงเป็นประโยชน์ทั้งผูเ้รียน  
และครูผูส้อน  สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันาและปรับปรุงการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและสถานการณ์  (ทิวตัถ ์ มณีโชติ.   
2549 ) 
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นโยบายการเปิดหลกัสูตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 
 นโยบายในการเปิดหลกัสูตรภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนมี
ความแตกต่างกนั มหาวทิยาลยัของรัฐเลือกเปิดหลกัสูตรภาษาจีนเป็นวิชาเอก โดยใชเ้กณฑ์ศกัยภาพ
ทางวิชาการและเกณฑ์ความต้องการของตลาดเป็นส าคญั ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัของเอกชนใช้
เกณฑ์ความตอ้งการของตลาดและเกณฑ์ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั ส่วนการเปิดภาษาจีน
เป็นวชิาโทและวชิาเลือก ทั้งภาครัฐและเอกชน ดูความตอ้งการของนกัศึกษา ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบั
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนเป็นวชิาเอก (ปราณี กุลละวณิชย ์และสุวาณี สุรเสียงสังข ์2549 : 7) ปัจจุบนัการ
เปิดหลกัสูตรภาษาจีน (หลกัสูตรนานาชาติ) มากข้ึนเป็นล าดบั โดยจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา
เป็นภาษาจีน และหลกัสูตรอยูใ่นระดบัปริญญาโทมากกวา่ปริญญาตรี การเปิดหลกัสูตรนานาชาติ
เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาสถาบนั เป็น “ทางลดั” ท่ีจะเขา้สู่ระบบนานาชาติ เพราะเป็นช่องทาง
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง เพื่อพฒันามาตรฐานของสถาบันให้
เทียบเคียงกบันานาชาติได ้อีกทั้งยงัเป็นการหารายไดเ้ขา้สถาบนั แต่ยงัไม่มีการศึกษาถึงบณัฑิตท่ีจบ
หลกัสูตรปรกติและท่ีจบหลกัสูตรนานาชาติวา่สัมฤทธิผลต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 

นโยบายในการจัดห้องเรียน 
 มหาวิทยาลยัไทยไม่มีนโยบายในเร่ืองขนาดห้องเรียนภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสม ส่วน
ใหญ่จดัไปตามจ านวนผูเ้รียน หากพิจารณาตามหลกัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน
ควรมีจ านวนนกัศึกษาประมาณ 10-20 คน ไม่ควรเกินกวา่นั้น เพราะจะท าให้การเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ แต่สภาพความเป็นจริงท่ีเป็นอยู ่หอ้งเรียนภาษาจีนมีนกัศึกษามากเกินไป บางสถาบนั
เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ 40 คน ข้ึนไป ปัญหาน้ีมหาวิทยาลัยต่างๆ  ควรหามาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหา เน่ืองจากส่งผลต่อคุณภาพการผลิตบณัฑิต  และอาจจะถูกฟ้องด้วยกลไกทาง
การตลาดไม่ชา้ก็เร็ว 

นโยบายในการจัดแหล่งเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลยัมีแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเองห้องปฎิบติัการทางภาษา คลินิกภาษา ส่ือต่างๆ และ
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสอน ภาษาจีน ระดบัอุดมศึกษา มกัให้นกัศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง และให้
มีการท ากิจกรรมกลุ่ม เช่น เล่นเกมของภาค แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่ม การเล่าเร่ือง เป็นตน้ 

นโยบายในการรับผู้สอน 
 มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนมีขอ้ก าหนดให้ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาอย่างต ่าระดับ
ปริญญาโท สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาคอาจอนุโลมให้จบในระดบัปริญญาตรี ทาง
ภาษาจีนแลว้ส่งไปเรียนต่อ การรับเขา้เป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชนใชก้ารประกาศ
รับสมคัรและการสอบคดัเลือกเป็นหลกั 
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นโยบายความร่วมมือด้านอุดมศึกษาความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับ

กระทรวงศึกษาธิการจีน 
 ความร่วมมือดา้นอุดมศึกษาระหวา่งไทย-จีน ในการส่งครูอาสาสมคัรเขา้มาสอนระหว่าง
สถาบนัทั้ง 3 ฉบบัดงัน้ี 
  1. บนัทึกความเขา้ใจเร่ืองความร่วมมือดา้นอุดมศึกษาระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไทยกบักระทรวงศึกษาธิการจีน (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว้ ก าลงัด าเนินการลงนามอยา่งเป็น
ทางการ) 
  บนัทึกฉบบัน้ีมีสาระส าคญัในเร่ืองการแลกเปล่ียนผูแ้ทนนิสิต นกัศึกษา ครูอาจารย ์
เช่นเดียวกบั บนัทึกความเขา้ใจเร่ืองความร่วมมือดา้นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาฉบบัแรก พ.ศ. 2542 
เพียงแต่เพิ่มจ านวนการแลกเปล่ียนมากข้ึน และมีสาระส าคญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนคือ ไทย-จีน ไดต้กลงกนั
วา่ 
   1.1 ภาคีทั้ งสองฝ่ายจะสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรทางภาษา และ
วฒันธรรมแก่อีกฝ่ายหน่ึง และจะร่วมมือในการฝึกอบรมและพฒันาครูภาษาจีนและครูภาษาไทย
ใหแ้ก่กนั 
   1.2 ภาคีทั้งสองฝ่ายจะสนบัสนุนอ านวยความสะดวกครูอาสาสมคัรสอน
ภาษาจากภาคีอีกฝ่ายหน่ึง 
   1.3 ภาคีทั้ งสองฝ่ายจะส่งเสริมและเจรจาหารือเร่ืองการรับรองวุฒิ
การศึกษาระหวา่งกนั 
  2. บนัทึกความตกลงวา่ดว้ยการรับรองวฒิุการศึกษาระหวา่งไทย-จีน พ.ศ. 2550 
  การรับรองวุฒิการศึกษาแต่เดิมเป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกความเขา้ใจเร่ือง ความ
ร่วมมือดา้นอุดมศึกษาระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการไทยกบักระทรวงศึกษาธิการจีน (ฉบบัรอการลง
นามอย่างเป็นทางการ) ว่าด้วยการรับรองวุฒิการศึกษาของนกัศึกษาจีนท่ีจะมาเรียนในไทย และ
นกัศึกษาไทยท่ีจะไปเรียนท่ีจีน 
  3 . ก รอบการพัฒนาคว าม ร่ วม มื อด้ า นก า ร เ รี ยนก ารสอนภาษา จีนใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
  ความร่วมมือระหวา่งไทย-จีน ดา้นการศึกษาตลอดในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2547-2552) น้ี
เป็นเหตุให้ผูค้นบางส่วนเกิดความระแวงว่าจีนมีเจตนารมณ์ท่ีบริสุทธ์ิหรือไม่ หากศึกษาความ
ช่วยเหลือไทยของรัฐบาลเจา้ของภาษาในการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา
ฝร่ังเศส เยอรมนั ญ่ีปุ่น ก็จะพบว่ามีความช่วยเหลือในลกัษณะใกลเ้คียงกนั เช่น ช่วยผลิตครู ช่วย
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จดัท าต ารา และช่วยจดัท าหลกัสูตรเป็นตน้ ความช่วยเหลือจะมีจ านวนมากในระยะแรก จนกระทัง่
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้นๆ มีพื้นฐานท่ีมัน่คง แต่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกระแวงเช่น 
เกิดกบัจีน ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยท่ีมีต่อภาษาจีนในอดีต ปัจจุบนัการขาด
แคลนบุคลากรภาษาจีนของประเทศไทยถึงขั้นวกิฤต แมจ้ะมีผูนิ้ยมเรียนภาษาจีนเป็นจ านวนมาก แต่
กระนั้นก็ยงัไม่เพียงพอ และไม่ทนัต่อการขยายตวัของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การมีผูเ้รียน
เพิ่มข้ึนจ านวนมากอยา่งรวดเร็ว น ามาซ่ึงปัญหาการขาดแคลนครูภาษาจีนท่ีมีคุณภาพ ความร่วมมือ
ในการพฒันาความรู้ด้านภาษาให้คนไทยรู้ภาษาจีนมากข้ึนและคนจีนรู้ภาษาไทยมากข้ึน จึงเป็น
ภารกิจท่ีส าคญัของทั้งสองรัฐบาล 
 
 อาจารย์สัญชาติจีนทีส่อนภาษาจีน 
 จ านวนอาจารยเ์ช้ือชาติจีนท่ีสอนภาษาจีนอยูใ่นประเทศไทยในระดบัอุดมศึกษา 59 แห่งท่ีท า
การส ารวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มี 178 คน (รวมทั้งชาวจีนแผน่ดินใหญ่ ชาวจีนไตห้วนั และชาว
จีนสัญชาติอ่ืน นอกจากนั้น ยงัมีอาจารยพ์ิเศษสัญชาติจีนอีก 66 คน รวมเป็น 244 คน คิดเฉล่ียอย่าง
คร่าวๆ แต่ละมหาวทิยาลยั 59 แห่งท่ีไดส้ ารวจ จะมีอาจารยป์ระจ าชาวจีน 3 คน อาจารยพ์ิเศษชาวจีน 
1 คน ฉะนั้น ประมาณวา่จะมีอาจารยช์าวจีนใน 20 มหาวิทยาลยัท่ีตกส ารวจอีกประมาณ 70 คน ซ่ึง
เป็นอาจารยป์ระจ าชาวจีน 60 คนและอาจารยพ์ิเศษชาวจีน 10 คน คงจะสรุปโดยประมาณไดว้่า ณ 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัของไทยทัว่ประเทศ 79 แห่งมีหลกัสูตรสอนภาษาจีน มี
จ านวนอาจารยช์าวจีน 314 คน เป็นอาจารยป์ระจ าประมาณ 238 คนและอาจารยพ์ิเศษอีก 76 คน 
  1. คุณวฒิุของอาจารยช์าวจีนส่วนมากจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ท่ีไม่มีวุฒิบตัรนั้น
มีนอ้ย แต่งานวจิยัน้ีมิไดสื้บถามขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ บรรดาอาจารยช์าวจีนท่ีเรียนจบปริญญานั้น เรียนมาทาง
สาขาวชิาใดสาขาวชิาภาษาจีนทัว่ ๆ ไป หรือสาขาวชิาการสอนภาษาจีนชาวต่างชาติและมีจ านวนเท่าไร 
  2. อาจารยช์าวจีนส่วนมาก (อาจารยป์ระจ าร้อยละ 65 และอาจารยพ์ิเศษ ร้อยละ54) 
พูดภาษาไทยไม่ไดเ้ม่ือเร่ิมมาสอน บุคคลเหล่าน้ีคงมีอุปสรรคไม่น้อย ในเร่ืองการส่ือสารกบันิสิต/ 
นกัศึกษาเขา้ใจวา่มหาวทิยาลยัคงจะจดังานสอนใหอ้าจารยเ์หล่าน้ีสอนนิสิต/ นกัศึกษาท่ีมีพื้นความรู้
ภาษาจีนพอท่ีจะส่ือสารกนัเป็นภาษาจีนหรือภาษาองักฤษได ้
  3. ประเด็นค าถามท่ีว่า “ก่อนมาสอนผ่านการฝึกอบรมสอนภาษาจีนอย่างไร
หรือไม่” ส่วนมากไม่ตอบค าถามน้ี เขา้ใจว่าอาจารยช์าวจีนส่วนมากของผูท่ี้ไม่ตอบ มิไดผ้า่นการ
ฝึกอบรมการสอน  ร้อยละ 65 ของผูต้อบค าถามน้ี  อาจารยป์ระจ าตอบวา่ มิไดผ้า่นการอบรม ร้อยละ 
28 ของอาจารยพ์ิเศษก็ตอบวา่ไม่ไดผ้า่นการอบรม พวกท่ีตอบวา่ผา่นการอบรมนั้นให้ขอ้มูลวา่ ผา่น
หลกัสูตรอบรมการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติบา้ง เคยสอนภาษาจีนมาแลว้บา้ง ฯลฯ 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าชาวจีน (กรกฎาคม พ.ศ. 2551) 

มหาวทิยาลัยโดยแยกประเภท รัฐ เอกชน มรภ. มทร. รวม 
จ านวนมหาวทิยาลยัท่ีมีหลกัสูตรภาษาจีน 21 18 31 9 79 
จ านวนมหาวทิยาลยัท่ีตอบประเด็นน้ี 21 14 12 9 56 
จ านวนอาจารยช์าวต่างชาติ 

- จีน 
- จีนไตห้วนั 
- ชาวต่างชาติอ่ืนๆ 

65 
64 
1 
0 

64 
52 
11 
1 

45 
37 
5 
3 

4 
3 
1 
0 

178 
156 
18 
4 

จ านวนอาจารยท่ี์มีวฒิุบตัร 
- ป.เอก 
- ป.โท 
- ป.ตรี 
- ประกาศนียบตัร 

 
1 
11 
34 
0 

 
2 
19 
19 
0 

 
0 
4 
16 
0 

 
0 
1 
3 
0 

 
3 
35 
72 
0 

จ านวนอาจารยท่ี์ไม่มีวฒิุบตัร 4 1 7 0 12 
ไม่ทราบวฒิุบตัร 13 3 18 0 34 
ความรู้ภาษาไทยเม่ือเร่ิมเขา้มาสอน 

- พดูไทยได ้
- พดูไทยไม่ได ้

 
11 
53 

 
27 
16 

 
14 
31 

 
2 
2 

 
54 
102 

การฝึกอบรมสอนภาษาจีนก่อนสอน 
- ไดรั้บการอบรม 
- ไม่ไดรั้บการอบรม 
- ไม่ตอบ 

 
5 
14 
46 

 
4 
6 
54 

 
9 
16 
20 

 
2 
2 
0 

 
20 
38 
120 
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การจัดการเรียนการสอนของวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
 หมวดศึกษาทัว่ไปวทิยาลยัราชพฤกษไ์ดบ้รรจุวชิาภาษาจีนไวใ้นรายวชิาตามหลกัสูตรดงัน้ี 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกติ 
 -  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                     9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวชิาภาษาศาสตร์                    12 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ                 1 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษาศาสตร์ ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ            

 002-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (Thai for Communication)       3 ( 3-0-6 ) 

 002-002  การคน้ควา้และการเขียนรายงาน 3 ( 3-0-6 ) 

   (Study Fundamentals and Report Writing) 

 002-003 ภาษาองักฤษ 1 (English 1) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-004 ภาษาองักฤษ 2 (English 2) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-005 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (English for Everyday Use)  3 ( 3-0-6 )      

                   002-006  การเขียนภาษาองักฤษ (English Writing) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-007 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-008 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-009 ภาษาญ่ีปุ่น 1 (Japanese 1) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-010 ภาษาญ่ีปุ่น 2 (Japanese 2) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-011  ภาษาองักฤษ  3 (English 3) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-012  ภาษาองักฤษ  4 (English 4) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-013  การคน้ควา้และการเขียนรายงานทางกฎหมาย 2 ( 2-2-5 ) 

  (Legal Report Writing) 

 002-018   ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั (Chinese for Everyday Use) 3 ( 3-0-6 ) 

 002-019 ภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั (Japanese for Everyday Use)  3 ( 3-0-6 ) 
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 จะเห็นว่าในกลุ่มภาษาในหมวดศึกษาทัว่ไปไดบ้งัคบัให้เรียนภาษา 12 หน่วยกิต ซ่ึงแยก
เป็นภาษาไทย 3 หน่วยกิต ภาษาองักฤษ 6 หน่วยกิต และภาษาอ่ืนเลือก 3 หน่วยกิต ซ่ึงในคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวไดจ้ดัให้นกัศึกษาเรียนภาษาจีนเป็นภาษา
เลือกบงัคบั 3 หน่วยกิต และเป็นวิชาเลือกอีก 3 หน่วยกิต ฉะนั้น วิชาภาษาจีนจึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียน ดงันั้นครูผูส้อนจึงมีบทบาทส าคญัยิง่ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ดา้น
ภาษาจีนใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

เชาวลิต  ธาคาสิทธิเวท (2552 : 141-143) ไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาหลกัสูตรส่ือและการจดัการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล หลกัสูตรภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร สรุปผลรายงานกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 149 คน พบวา่ 1) กลุ่มผูเ้รียนมีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี 
มากท่ีสุด วตัถุประสงค์การสมคัรเรียนพบว่า ต้องการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นในการศึกษาภาษาจีน
ต่อเน่ืองและตอ้งการน าไปใชส่ื้อสารและประกอบอาชีพตามล าดบั 2) ดา้นหลกัสูตรผูเ้รียนมีระดบั
ความเห็นในระดบัมากทุกรายการไม่ว่าความเหมาะสมของจุดประสงค์ ระยะเวลาของหลกัสูตร
จ านวนชั่วโมงการเรียนและหน่วยการเรียนรู้ 3) คู่มือการเรียนทางไกลสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
หลกัสูตร วธีิการเรียนและการวดัประเมินผลในระดบัมาก 4) ส่ือการเรียนรู้พบวา่ ผูเ้รียนมีความเห็น
เก่ียวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ทุกรายการในระดับมาก 5) การวดัผล
ประเมินผล ผูเ้รียนมีความเห็นเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลในระดบัมากทุกรายการ 6) อาจารยท่ี์
ปรึกษาการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความเห็นเก่ียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาในระดบัมากทุกรายการ 7) การบริหาร
จดัการ ผูเ้รียนมีความเห็นในประเด็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการของสถาบนัการศึกษาทางไกลใน
ระดบัมากทุกรายการ 

ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2551 : 84-85) ไดศึ้กษาการ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัอุดมศึกษาพบวา่ 1) หลกัสูตรวชิาเรียนของมหาวิทยาลยั
ควรจะแตกต่างจากของโรงเรียนชั้นประถม มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ 2) 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาควรมีมาตรฐานความรู้ท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้3) ปัญหาเร่ือง
การเรียนการสอนภาษาจีนควรมีระบบบริหารจดัการเต็มตวั 4) คุณลกัษณะผูส้อนตอ้งมีความรู้ 
สามารถส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนไดเ้ขา้ใจตรงกนั 5) ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมประเพณี
ไทยอยา่งถ่องแท ้เพื่อแสดงทศันคติในการสร้างความเช่ือถือแก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมีความสัมพนัธ์กับ
หลกัสูตรส่ือการสอน ครูผูส้อน ผูเ้รียน เป็นอยา่งมาก ฉะนั้นการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
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จึงตอ้งให้ความส าคญักบัผูเ้รียน เรียนด้วยการก าหนดบทบาทหน้าท่ี วิธีการสอนคุณลกัษณะของ
ผูส้อนใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน จึงจะเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของวิทยาลยัราชพฤกษ์ พบว่า มี

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  ผอ่งใส ถาวรจกัร์ และคณะ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษา
วิทยาลยัราชพฤกษ์ต่ออาจารยผ์ูส้อนของวิทยาลยัราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2550 โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษา 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี คณะนิติศาสตร์ ท่ี
มีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ในดา้นการสอนของอาจารย ์ดา้นส่ือการสอนและ
อุปกรณ์การสอน ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยใ์นแต่ละคณะ / สาขา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บในการเรียนวิชา และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา
วิทยาลยัราชพฤกษ์ต่ออาจารยผ์ูส้อนในคณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี คณะนิติศาสตร์ และหมวด
ศึกษาทัว่ไป 
    ผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่ในคณะ / สาขา มีความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนใน
ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัพอใจมาก และนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจดัการโรงแรม
และการท่องเท่ียว มีความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนในดา้นการใชส่ื้อการสอนและอุปกรณ์การสอน
และดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด รวมทั้งนกัศึกษาคณะนิติศาสตร์มี
ความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนในดา้นคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด แต่
ส าหรับนกัศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีความพึงพอใจ
ต่ออาจารยผ์ูส้อนในดา้นการสอนอยูใ่นระดบัพอใจปานกลาง 
 ผลการวิจยัเร่ืองดงักล่าวท าให้เห็นภาพรวมของระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ในแต่ละคณะซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลการวิจยัก็จะพบว่ามีผูส้นใจและให้ความส าคญั
กบัความพึงพอใจในงานของบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชนต่์อการพฒันาปรับปรุงในงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 กุลยา อุปพงษ(์2551)ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์
พบว่า นักศึกษามีปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนมากท่ีสุด คือ ดา้นสถานศึกษา ซ่ึงประเด็นท่ีมี
ผลกระทบต่อการเรียน คือ อาคารสถานท่ีของวิทยาลยัราชพฤกษ์ไม่เพียงพอต่อปริมาณนักศึกษา 
รองลงมา คือ ขอ้สอบยากเกินไป และเน้ือหาวิชายาก ส่วนปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนของ
นกัศึกษาดา้นส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการเรียน คือ มีความเครียด
เน่ืองจากการมาเรียน รองลงมา คือ มีความกลวัและวิตกกงัวลในเร่ืองต่าง ๆ อยูเ่สมอ และรู้สึกเบ่ือ
หน่ายการเรียน  ส่วนปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาด้านบ้านและครอบครัว 
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โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการเรียน คือ ความเหน็ดเหน่ือยในการเดินทาง
ไปเรียน รองลงมา คือ รายรับของครอบครัวแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและต้องช่วย
ครอบครัวท างานหนกั 
 ผลการวจิยัเร่ืองดงักล่าวจึงเป็นขอ้มูลท่ีท าใหท้ราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อผลการ
เรียนของนกัศึกษา เพื่อท่ีทุกฝ่ายของวทิยาลยัจะไดร่้วมมือกนัหาแนวทางช่วยเหลือนกัศึกษา 
 นอกจากนั้น นิตยา สุภาภรณ์ (2552) ได้ศึกษา ปัญหาการเรียนการสอนของวิทยาลัย        
ราชพฤกษ ์ตามความคิดเห็นของทั้งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา ผลการวิจยัพบวา่โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลางแต่เม่ือจดัเรียงล าดบัปัญหาจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น
การวดัและประเมินผล ดา้นส่ือการเรียนการสอน และดา้นเทคนิคการสอน ตามล าดบั ส่วนปัญหา
และอุปสรรคเพิ่มเติมของการเรียนการสอนในปัจจุบนั พบวา่ วทิยาลยัราชพฤกษป์ระสบปัญหาใน 3 
อนัดบัแรก คือ ควรปรับปรุงคุณภาพโรงอาหารรวมทั้งรสชาติของอาหารให้มีคุณภาพมากข้ึน ควร
เพิ่มหนงัสือทรัพยากรห้องสมุด เพื่อให้นกัศึกษาและคณาจารยส์ามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมได้
มากข้ึน และควรพฒันาท่ีจอดรถใหมี้หลงัคาและมีความร่มร่ืนแก่วทิยาลยัราชพฤกษม์ากยิง่ข้ึน 
 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า งานวิจยัทั้งหมดต่างให้ขอ้มูลท่ีส าคญักบัทางวิทยาลยั ทั้งท่ีเป็นระดบั

ความพึงพอใจท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อผลทางการเรียน และปัญหาการเรียนการ

สอนโดยภาพรวมซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าหากมีการศึกษารายละเอียดเฉพาะวิชาลงไป อาจเป็นข้อมูล

เบ้ืองตน้ให้วางแนวทางการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงคิดว่าควรศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน ซ่ึงเป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความส าคญัในหมวดศึกษา

ทัว่ไป 

 



 
 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีมีต่อการสอนวิชาภาษาจีน
ของครูอาสาสมคัรชาวจีนระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 โดยใชข้อ้มูลจากเอกสารและจากแบบ
วดัความพึงพอใจ ซ่ึงได้สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
วชิาภาษาจีน 1 และวชิาภาษาจีน 2 ในปีการศึกษา 2552 โดยมีวธีิด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ
จดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลยัราชพฤกษ ์ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 ทั้งรอบปกติ รอบค ่า 
และรอบเสาร์-อาทิตยแ์ละเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีวชิาเรียนภาษาจีนเป็นภาษาเลือก   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวรอบปกติ รอบค ่า รอบเสาร์ – อาทิตย ์จ  านวน 90 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง     
(Purposive Sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการ
เรียนการสอนภาษาจีน ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบ
วดัความพึงพอใจ ซ่ึงแต่ละค าถามนั้นไดต้ั้งค  าถามแบบครอบคลุมท่ีสุด และผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบ
มาตรฐานประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดตวัเลือกไว ้5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยแบ่งออกเป็น 7 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ  านวน 2 
ขอ้ เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2552 ประกอบดว้ย 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ เพศและอายขุองนกัศึกษา  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ  านวน 7 ขอ้ เก่ียวกบัความคิดเห็นและ
การปฏิบติัในการเรียนภาษาจีน ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถทางภาษาจีนก่อนเรียน
ภาษาจีน ความชอบ ความตอ้งการทางการศึกษาภาษาจีน ความพร้อมก่อนเรียน การเตรียมตวัก่อน
เรียน การทบทวนหลงัเรียน และความสนใจในภาษาจีน 
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 ตอนท่ี 3 เป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณลักษณะผู้สอน ด้านบุคลิกและความมี         
มนุษยสัมพนัธ์ของครูอาสาสมคัรชาวจีน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 
10 ขอ้ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ  บุคลิกภาพของอาจารยผ์ูส้อนมี 6 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการทกัทาย 
ลกัษณะการแสดงออกทางสีหนา้ของอาจารย ์ลกัษณะการแต่งกายของอาจารย ์ลกัษณะความมัน่ใจ
ในการพดูหรือการสนทนาระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ลกัษณะการวางตวัของอาจารย ์และลกัษณะ
ความมัน่คงทางอารมณ์ของอาจารย ์ส่วนดา้นท่ี 2 ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยมี์ 4 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะความเป็นกนัเองของอาจารย ์ลกัษณะการทกัทายอย่างยิ้มแยม้แจ่มใสของอาจารย ์ลกัษณะ
ความเอ้ือเฟ้ือของอาจารย ์รวมทั้งลกัษณะการใหเ้กียรติและการมีมารยาท 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน 
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 
ดา้นท่ี 1 การเตรียมการสอนมี 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการเตรียมเน้ือหาก่อนสอน และลกัษณะการ
เตรียมส่ือก่อนสอน ส่วนดา้นท่ี 2 เทคนิคการสอนและการส่ือสารเน้ือหาของอาจารยมี์ 8 ลกัษณะ 
คือ ลกัษณะการน าเขา้สู่บทเรียน ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ ลกัษณะความช านาญในการใชส่ื้อการ
สอน ลกัษณะการเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้กบัส่ือการสอน ลกัษณะความสามารถในการสอน ลกัษณะ
ความมัน่ใจในเน้ือหาการสอน และลกัษณะการตรงต่อวลา 
 ตอนท่ี 5 เป็นแบบวดัความพึงพอใจต่อเน้ือหาวิชา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ขอ้ประกอบดว้ย ความสามารถในการพูด เขียน อ่าน ฟัง ตลอดจนการ
น าความรู้ท่ีไดใ้นหอ้งเรียนไปใชป้ระโยชน์ดา้นการส่ือสารในการท างาน 
 ตอนท่ี 6 เป็นแบบวดัความพึงพอใจต่อการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 8 ขอ้ ในประเด็น ความรู้และทกัษะในการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ความรู้และทกัษะของนกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยัและแบบอตันยั 
ความสม ่าเสมอในการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง รูปแบบการวดัผล ประเมินผล การติดตามวดัผลใน
ชีวิตประจ าวนั ความพอเพียงของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล การใชส่ื้อในการวดัผล การวิเคราะห์ความ
ยากง่ายของขอ้สอบในการวดัผลและประเมินผล 
 ตอนท่ี 7 เป็นการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended) จ านวน 1 
ขอ้ 
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วธีิการด าเนินการและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัมีหลายวิธี ซ่ึงแบบสอบถามจดัเป็นเคร่ืองมือวิจยัชนิดหน่ึงท่ี
นิยมใชก้นัมาก เน่ืองจากสะดวกต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลของคณะผูว้จิยั และสามารถใชว้ดัไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถท าได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผูต้อบ
แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบวดัความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน 
ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวดัความพึงพอใจตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 4.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ การพฒันาหลักสูตรตามทฤษฎีของ  
หลุย จ าปาเทศ (2539 : 14) และกู๊ด (Good, 1973 : 320 อา้งถึงในประภา ตุลานนท์, 2540 : 23) และ
ไดส้รุปลกัษณะความพึงพอใจไว ้ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณลกัษณะผูส้อน 2) ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน 3) ดา้นเน้ือหาวชิา 4) ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้  
 4.3 น าแบบวดัความพึงพอใจเสนอ รศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ ท่ีปรึกษางานวิจยั วิทยาลยั        
ราชพฤกษ์เพื่อตรวจสอบแก้ไข และให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านภาษาไทยของหมวดศึกษาทั่วไป
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา 
 4.4 น าแบบวดัความพึงพอใจท่ีผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิเรียบร้อยแลว้ ไปทดลอง
ใช้กบันกัศึกษาภาคปกติสาขาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาจีน 1 และวชิาภาษาจีน 2 เพื่อตรวจทานความเขา้ใจในการใชภ้าษา 
 4.5 น าขอ้ค าถามค าตอบท่ีกลุ่มนกัศึกษาไม่เขา้ใจค าถาม ตอบไม่ตรงกบัค าถามมาวิเคราะห์
ปรับแก ้เลือกขอ้ค าถามใหม่ใหส้ามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 
 4.6 น าแบบวดัความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าเสนอ รศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ ท่ี
ปรึกษางานวจิยัเพื่อปรับปรุงแกไ้ข และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบวดัความพึงพอใจให้กบันกัศึกษา
วิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีลงทะเบียนเรียนภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค
การศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา 2552 ซ่ึงถือเป็นกลุ่มตวัอย่างของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์เรียน
ภาษาจีน และเม่ือไดรั้บแบบวดัความพึงพอใจกลบัคืนมา ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ ท าการ
ลงรหสั ป้อนขอ้มูลลงโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์พร้อมตรวจทานความถูกตอ้งของรหสัเม่ือ
ป้อนขอ้มูล  
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 การจัดกระท าข้อมูล  
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน าแบบวดัความพึงพอใจมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบวดั
ความพึงพอใจ เพื่อคดัเลือกและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

6.1 แบบวดัความพึงพอใจ ตอนท่ี 1 -2 วเิคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
6.2 แบบวดัความพึงพอใจ ตอนท่ี 3 -6 มาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน าแบบวดัความ   พึงพอใจมา

ตรวจให้คะแนน ซ่ึงก าหนดค่าน ้ าหนกั 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงก าหนดค่าคะแนน 
ดงัน้ี  

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น 5 
ระดบัความพึงพอใจมาก   ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น 4 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น 3 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย   ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น 2 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ใหน้ ้าหนกัหรือคะแนนเป็น 1 

6.3 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป 
       6.3.1 ค านวณค่าเฉล่ีย ของแบบวดัความพึงพอใจเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม 
       6.3.2 ค านวณค่า t - test รายขอ้ รายดา้น และโดยรวม 

 6.4 น าค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑส์ าหรับแปรความหมายของ
ค่าเฉล่ีย ดงัต่อไปน้ี 
  คะแนน 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 
  คะแนน 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีคณะผูว้จิยัท าการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติ
ดงัน้ี 
 7.1 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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  7.1.1 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัความพึงพอใจโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบาด (Cronbach) (ลัดดาวลัย ์เพชรโรจน์ และอจัฉรา           
ช านิประศาสน์ : 2547, 149) 
  7.1.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimnation) ของแบบสอบถามรายขอ้ (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ : 2549, 315) 
 7.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  7.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
  7.2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  7.2.3 สถิติทดสอบสมมติฐานค่า t-test แบบ Independent (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ 
และอจัฉรา ช านิประศาสน์ : 2547, 178) 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
การน าเสนอผลการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีมีต่อการ

สอนวชิาภาษาจีนของครูอาสาสมคัรชาวจีน ระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ไดแ้บ่งเน้ือหาเป็น 6 
ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2552 ท่ี
เรียนวชิาภาษาจีน 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษาวิทยาลยั
ราชพฤกษ ์

ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นคุณลกัษณะของผูส้อน 
ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 5  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นเน้ือหาวชิา 
ตอนท่ี 6  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
ตอนท่ี 7  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปี
การศึกษา 2552 ทีเ่รียนวชิาภาษาจีน ด้านเพศและอายุของนักศึกษา  
 
ตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2552 ท่ีเรียนวิชาภาษาจีน 
 

ลกัษณะข้อมูล 
จ านวน 
(N=90) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
31 
59 

 
34.4 
65.6 
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2552 ท่ีเรียนวิชาภาษาจีน 
(ต่อ) 
 

ลกัษณะข้อมูล 
จ านวน 
(N=90) 

ร้อยละ 

2. อาย ุ
            ต  ่ากวา่ 20 ปี 
            20 -25 ปี 
           มากกวา่ 25 ปี 

 
13 
3 
4 

 
14.4 
81.2 
4.4 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.6 มีอายุระหวา่ง 20 – 25 ปี ถึง  
ร้อยละ  81.2 
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการเรียนภาษาจีนของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านระดับความรู้ความจีน ความชอบในภาษาจีน ความจ าเป็นในการ
เรียนภาษาจีน การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนภาษาจีน การ
ทบทวนบทเรียนภาษาจีนของนักศึกษา  และความสนใจภาษาจีน  

 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
 

ลกัษณะข้อมูล 
จ านวน 
(N=90) 

ร้อยละ 

1. ระดบัความรู้ภาษาจีนของนกัศึกษา 
 อ่อนท่ีสุด 
 อ่อน 
 พอใช ้
 ดี 
 ดีมาก 

 
15 
36 
29 
7 
3 

 
16.7 
40.0 
32.2 
7.8 
3.3 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์(ต่อ) 
 

ลกัษณะข้อมูล 
จ านวน 
(N=90) 

ร้อยละ 

2. ความชอบในภาษาจีน 
 นอ้ยท่ีสุด 
 นอ้ย 
 ปานกลาง 
 มาก 
 มากท่ีสุด 

 
12 
16 
44 
13 
5 

 
13.3 
17.8 
48.9 
14.4 
5.6 

3. ความจ าเป็นในการเรียนภาษาจีน 
 ตอ้งเรียน 
 ไม่ตอ้งเรียนแลว้ 

  
 62 

27 

 
69.7 
30.3 

4. การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
 นอ้ยท่ีสุด 
 นอ้ย 
 ปานกลาง 
 มาก 
 มากท่ีสุด 

 
16 
18 
38 
11 
7 

 
17.8 
20.0 
42.2 
12.2 
7.8 

5. วธีิการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนภาษาจีน 
 อ่านหนงัสือก่อนเรียน 
 ถามผูรู้้ก่อนเรียน 
 อ่านหนงัสือพิมพห์รือวารสารภาษาจีน 
 ฟังข่าวภาษาจีน 
 ดูภาพยนตร์ภาษาจีน 
 ท่องศพัทก่์อนการเรียนภาษาจีน 
 ท าการบา้นก่อนเขา้เรียนทุกคร้ัง 
 ไม่ไดเ้ตรียมตวัเลย 

 
16 
20 
2 
2 
11 
10 
6 
22 

 
17.8 
22.6 
2.2 
2.2 
12.2 

        11.3 
6.8 
24.9 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์(ต่อ) 
 

ลกัษณะข้อมูล 
จ านวน 
(N=90) 

ร้อยละ 

6. การทบทวนบทเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา 
 อ่านหนงัสือหลงัเรียน 
 ถามผูรู้้ในเร่ืองท่ีสงสัย 
 อ่านหนงัสือพิมพห์รือวารสารภาษาจีน 
 ฟังข่าวภาษาจีน 
 ดูภาพยนตร์ภาษาจีน 
 ท่องศพัทห์ลงัเรียนภาษาจีน 
 ท าการบา้นหลงัเรียนทุกคร้ัง 
 ไม่ไดท้บทวนเลย 
 พดูภาษาจีนกบัเพื่อน 

 
27 
14 
3 
2 
7 
11 
5 
20 
1 

 
30.0 
15.6 
3.3 
2.2 
7.8 
12.2 
5.6 
22.2 
1.1 

7. ความสนใจภาษาจีน 
 นอ้ยท่ีสุด 
 นอ้ย 
 ปานกลาง 
 มาก 
 มากท่ีสุด 

 
10 
15 
39 
13 
13 

 
11.1 
16.8 
43.3 
14.4 
14.4 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษาคิดว่าตนเองมีความรู้ในภาษาจีนอยู่ในขั้นอ่อนถึงร้อยละ 40 

รองลงมามีความรู้ขั้นพอใช้ร้อยละ 32.2  และมีความรู้ระดับอ่อนท่ีสุดถึงร้อยละ 16.7  มีความชอบ
ภาษาจีนในระดบัปานกลาง ร้อยละ 48.9  และเห็นถึงความจ าเป็นในการเรียนภาษาจีนร้อยละ 69.7  มี
ความพร้อมก่อนเรียนภาษาจีนปานกลาง ร้อยละ 42.2 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนนั้น พบว่า 
ไม่ไดเ้ตรียมตวัเลย ร้อยละ 24.9 รองลงมาคือ ถามผูรู้้ก่อนเรียน ร้อยละ 22.6  อ่านหนงัสือก่อนเรียน ร้อย
ละ 17.8  ดูภาพยนตร์ภาษาจีน ร้อยละ 12.2  การทบทวนบทเรียนภาษาจีน คือ การอ่านหนงัสือหลงัเรียน 
ร้อยละ 30.0  รองลงมาคือ ไม่ไดท้บทวนเลย ร้อยละ 22.2 ถามผูรู้้ในเร่ืองท่ีสงสัย ร้อยละ 15.6  นกัศึกษา
ให้ความสนใจในวิชาภาษาจีนในระดบัปานกลางร้อยละ 43.3 รองลงมาสนใจในระดบัน้อยร้อยละ 16.8  
สนใจในระดบัมากและมากท่ีสุดร้อยละ 14.4  
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 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณลักษณะของผู้สอนด้าน
บุคลกิ มีลกัษณะบุคลกิภาพในการทักทาย การแสดงออกทางสีหน้าของอาจารย์ การแต่งกายของอาจารย์ 
ความมั่นใจในการพูดหรือการสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา การวางตัวของอาจารย์ ความมั่นคง
ทางอารมณ์ และด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ มีลักษณะความเป็นกันเองของอาจารย์ การทักทายอย่างยิม้ 
แย้ม แจ่มใส ความเอือ้เฟ้ือของอาจารย์ การให้เกยีรติและมีมารยาท 
 

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นคุณลกัษณะของผูส้อน 
 

คุณลกัษณะของผู้สอน X  S.D. 
 

ระดับ 

ด้านบุคลกิภาพของอาจารย์ 
ความพอใจการทกัทายของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหนา้/ท่ี
เขา้หอ้งเรียน 

 
4.00 

 
0.75 

 
มาก 

 
ความพอใจการแสดงสีหนา้ของอาจารยเ์ม่ือพบเจอ
นกัศึกษาในหอ้งเรียน 

3.93 
 

0.83 
 

มาก 
 

ความพอใจในความเหมาะสมการแต่งกายของอาจารย ์ 4.02 0.82 มาก 
ความมัน่ใจในการพดูคุยหรือสทนาระหวา่งอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา 

3.82 
 

0.88 
 

มาก 
 

การวางตวัของอาจารย ์ 3.96 0.76 มาก 
ความพอใจความเป็นกนัเองในการสนทนาในห้องเรียน 3.74 0.83 มาก 
ความมัน่คงทางอารมณ์ 3.73 0.78 มาก 
ความพอใจทางรูปร่างหนา้ตา การพดู 3.86 0.77 มาก 
ความพอใจในการยนื การนัง่ การลุก การเดิน 3.88 0.85 มาก 
ความพอใจในวุฒิภาวะ การพิจารณาปัญหาดว้ยความ
รอบคอบ 

3.90 
 

0.78 
 

มาก 
 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
อาจารยท์กัทายอยา่งเป็นกนัเอง 

 
4.09 

 
0.71 

 
มาก 

ในการเจอกนัอาจารยท์กัทายอยา่งยิม้แยม้แจ่มใส 3.96 0.82 มาก 
ความเอ้ือเฟ้ือกบันกัศึกษา 4.02 0.78 มาก 
การใหเ้กียรติและมีมารยาทในการสนทนา 4.09 0.73 มาก 

รวม 3.96 0.61 มาก 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนภาษาจีนมีความพึงพอใจในด้านคุณลกัษณะของ
ผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  ผลการศึกษาแต่ละประเด็นมีดงัน้ี 
  เม่ือพิจารณาขอ้มูลลกัษณะบุคลิกภาพของอาจารย ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ทุกประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียในเร่ืองความเหมาะสมการแต่งกายของอาจารยเ์ป็นอนัดบัสูงท่ีสุด เท่ากบั 
4.02 รองลงมาคือ ความพึงพอใจการทักทายของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหน้า/ท่ีเขา้ห้องเรียน เท่ากบั 
4.00 และมีการวางตวัของอาจารย ์เท่ากบั 3.96 โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองบุคลิกภาพ
คือ ความมัน่คงทางอารมณ์ เท่ากบั 3.73 แต่ทั้งน้ีก็ยงัคงเป็นค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
  จากขอ้มูลลกัษณะความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารย ์ นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก
ทุกประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีอาจารยใ์นขอ้ทกัทายอย่างเป็นกนัเอง การให้เกียรติและมี
มารยาทในการสนทนาเป็นล าดบัสูงท่ีสุดเท่ากนัท่ี เท่ากบั 4.09 รองลงมาคือมีความเอ้ือเฟ้ือกบันกัศึกษา 
เท่ากบั 4.02 และในการเจอหนา้กนัอาจารยท์กัทายอยา่งยิม้แยม้แจ่มใสมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเด็นการเตรียมการสอนในลักษณะการเตรียมเนื้อหาก่อนสอน การเตรียมส่ือก่อนสอน และประเด็น
เทคนิคการสอนและการส่ือสารเนื้อหาของอาจารย์ในลักษณะการน าเข้าสู่บทเรียนการถ่ายทอดความรู้ 
ความช านาญในการใช้ส่ือการสอนการเช่ือมโยงเนื้อหาเข้ากับส่ือการสอน ความสามารถในการสอนและ
ตรงต่อเวลา 
 
ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน X  S.D. 
 

ระดับ 

ด้านการเตรียมการสอน 
การเตรียมเน้ือหาก่อนสอน 

 
4.03 

 
0.80 

 
มาก 

การเตรียมส่ือก่อนสอน 3.99 0.87 มาก 
ด้านเทคนิคการสอนและการส่ือสารเนือ้หา 
การน าเขา้สู่บทเรียน 

 
3.88 

 
0.75 

 
มาก 

ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ 3.81 0.82 มาก 
ความถนดัในการใชส่ื้อการสอน 3.80 0.76 มาก 
ความทนัสมยัในการใชส่ื้อการสอน 3.87 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน X  S.D. ระดับ 
การเช่ือมโยงเน้ือหากบัส่ือการสอน 3.79 0.84 มาก 
ระดบัความสามารถในการสอน 3.71 0.81 มาก 
ความมัน่ใจในเน้ือหาของการสอน 3.73 0.87 มาก 
การรักษาเวลา 3.69 0.82 มาก 

รวม 3.90 0.64 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ผลการศึกษาแต่ละประเด็นมีดงัน้ี 
 เม่ือพิจารณาขอ้มูลพบว่า ประเด็นการเตรียมการสอน นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจใน
ดา้นการเตรียมเน้ือหาก่อนสอน เท่ากบั 4.03 มากกวา่การเตรียมส่ือก่อนสอนท่ีมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.99 
แต่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ประเด็น และพิจารณาในประเด็นเทคนิคการสอน นกัศึกษามีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การน าเข้าสู่บทเรียน 
เท่ากบั 3.88 รองลงมาคือความทนัสมยัในการใชส่ื้อการสอน เท่ากบั 3.87 ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ การรักษาเวลา เท่ากบั 3.69 
 

ตอนที ่5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาประเด็น ความสามารถในการ
เขียน อ่าน ภาษาจีนได้เข้าใจและความสามารถน าความรู้ไปใช้ในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นเน้ือหาวชิา 
 

เนือ้หาวชิา X  S.D. 
 

ระดับ 
สามารถพดูภาษาจีนได ้ 3.12 1.06 ปานกลาง 
สามารถเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้ง 3.06 1.05 ปานกลาง 
สามารถอ่านภาษาจีนไดเ้ขา้ใจ 2.94 1.08 ปานกลาง 
สามารถฟังภาษาจีนไดเ้ขา้ใจ 3.03 1.05 ปานกลาง 
สามารถน าความรู้ไปส่ือสารในการท างานได ้ 2.98 1.16 ปานกลาง 

รวม 3.03 0.93 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านเน้ือหาวิชา โดยรวมอยู่ในระดับ   
ปานกลางทุกดา้น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03   
 เม่ือพิจารณาดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงเป็นอนัดบัแรกคือ สามารถพูดภาษาจีนได ้
เท่ากบั 3.12 รองลงมาคือ สามารถเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้ง เท่ากบั 3.06 สามารถฟังภาษาจีนไดเ้ขา้ใจ
เท่ากบั 3.03 สามารถน าความรู้ท่ีมีไปส่ือสารในการท างานได้เท่ากบั 2.98 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจในอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ อ่านภาษาจีนไดเ้ขา้ใจเท่ากบั 2.94 
 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ใน
ประเด็น ความรู้ทักษะในการสร้างเคร่ืองมือที่เหมาะสม ความรู้ และทักษะของนักศึกษาในการท า
ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอตันัย ความสม ่าเสมอในการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองรูปแบบการวัดผล
ประเมินผล การติดตามวดัผลในชีวติประจ าวนัความเพยีงพอของเวลาที่ใช้ในการวัดผลการใช้ส่ือใน
การวดัผลการวเิคราะห์ ความยากง่ายของข้อสอบในการวดัและประเมินผล 
 
ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 

การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ X  S.D. 
 

ระดับ 
ความรู้และทกัษะในการสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 3.60 0.91 มาก 
ความรู้และทกัษะของนักศึกษาในการท าขอ้สอบ
แบบปรนยัและแบบอตันยั 

3.47 
 

0.91 
 

ปานกลาง 

ความสม ่าเสมอในการวดัและประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.41 
 

0.79 
 

ปานกลาง 

รูปแบบท่ีใชใ้นการวดัผลและประเมินผล 3.34 0.86 ปานกลาง 
การติดตามวดัผลในชีวิตประจ าวนั 3.34 0.90 ปานกลาง 
ความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล 3.42 0.82 ปานกลาง 
การใชส่ื้อในการวดัผล 3.39 0.92 ปานกลาง 
การวเิคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบในการวดั
และประเมินผล 

3.49 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.69 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ของครู
อาสาสมคัรชาวจีน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากบั 3.43 และผลการศึกษาแต่ละประเด็นมีดงัน้ี 
 จากการศึกษาพบว่า ประเด็นความรู้และทักษะของอาจารย์ในการสร้างเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมเพื่อวดัการพัฒนาด้านความรู้ เป็นเพียงประเด็นเดียวท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
 เท่ากบั 3.60 ส่วนประเด็นอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งส้ิน  

เม่ือพิจารณาประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง และเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงเป็นอนัดบัแรก
คือ การวิเคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบในการวดัผลและประเมินผลเท่ากบั 3.49 รองลงมาคือ 
ความรู้และทกัษะของนกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยัและอตันยัเท่ากบั 3.47 โดยประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นล าดบัน้อยสุดคือ ความพึงพอใจด้านรูปแบบท่ีใช้ในการวดัและประเมินผล และการ
ติดตามวดัผลในชีวติประจ าวนั ซ่ึงทั้ง 2 ประเด็นน้ีมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือเท่ากบั 3.34 
 

ตอนที ่7 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจในการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีน
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาตามเพศและอายุ   

 

ตารางท่ี 7 ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศหญิงและเพศชายต่อคุณลกัษณะของ
อาจารยผ์ูส้อน 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ 

เพศ 

t sig ชาย หญงิ 

 SD.  SD. 

1 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการทกัทาย
ของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหนา้ 

3.81 0.98 4.10 0.58 -1.54 0.13 

2 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการแสดงสี
หนา้ของอาจารย ์

3.74 0.99 4.03 0.72 -1.44 0.16 

3 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการแต่งกาย
ของอาจารย ์

3.90 0.91 4.08 0.77 -1.00 0.32 

4 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการพดูคุย
หรือสนทนาระหวา่งอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา 

3.77 1.09 3.85 0.76 -0.34 0.74 

5 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการวางตวั
ของอาจารย ์

3.87 0.85 4.00 0.72 -0.76 0.45 
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ตารางท่ี 7 ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศหญิงและเพศชายต่อคุณลกัษณะของ
อาจารยผ์ูส้อน (ต่อ) 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ 

เพศ 

t sig ชาย หญงิ 

   SD. 

6 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นความเป็น
กนัเองในการสนทนาในห้องเรียน 

3.74 1.03 3.75 0.71 -0.02 0.99 

7 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นความมัน่คง
ทางอารมณ์ 

3.68 0.95 3.76 0.68 -0.45 0.66 

8 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่างหนา้ตา 
การพดู  

3.61 0.96 3.98 0.63 -1.95 0.06 

9 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นใน การยนื 
การนัง่การลุก การเดิน 

3.87 0.99 3.88 0.77 -0.06 0.96 

10 
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นวุฒิภาวะ การ
พิจารณาปัญหาดว้ยความรอบคอบ 

3.97 0.98 3.86 0.66 0.53 0.60 

11 
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยด์า้น
ทกัทายอยา่งเป็นกนัเอง 

3.97 0.88 4.15 0.61 -1.045 0.30 

12 
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยด์า้น
การเจอหนา้อาจารยท์กัทายอยา่งยิม้แยม้
แจ่มใส 

3.84 1.00 4.02 0.71 -0.90 0.38 

13 
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยด์า้น
ความเอ้ือเฟ้ือกบันกัศึกษา 

3.94 0.81 4.07 0.76 -0.76 0.45 

14 
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยด์า้น
การใหเ้กียรติและมีมารยาทในการ
สนทนา 

4.06 0.68 4.10 0.76 -0.23 0.82 
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จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนดงั
ตารางท่ี 7ได ้พบวา่ เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อ บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการทกัทาย
ของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหน้าบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการแสดงสีหน้าของอาจารยบุ์คลิกภาพ
ของอาจารยด์า้นการแต่งกายของอาจารยบุ์คลิกภาพของอาจารยด์า้นการพูดคุยหรือสนทนาระหวา่ง
อาจารยแ์ละนกัศึกษาบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการวางตวัของอาจารยบุ์คลิกภาพของอาจารยด์า้น
ความเป็นกนัเองในการสนทนาในห้องเรียนบุคลิกภาพของอาจารยด์้านความมัน่คงทางอารมณ์
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่างหนา้ตา การพดู  บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นในการยืน การนัง่ การ
ลุก การเดินบุคลิกภาพของอาจารยด์้านวุฒิภาวะ การพิจารณาปัญหาด้วยความรอบคอบความมี
มนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยด์า้นทกัทายอยา่งเป็นกนัเองความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยด์า้นการ
เจอหนา้อาจารยท์กัทายอยา่งยิม้แยม้แจ่มใสความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ของอาจารยด์า้นความเอ้ือเฟ้ือกบั
นกัศึกษา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารยด์า้นการให้เกียรติและมีมารยาทในการสนทนา ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 โดยภาพรวมคือทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน
ภาษาจีนไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทุกค่า 
 
ตารางท่ี 8 ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศหญิงและเพศชายต่อกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ล าดับ ความพงึพอใจ 

เพศ 

t sig ชาย หญงิ 

 SD.  SD. 
1 การเตรียมเน้ือหาก่อนสอน 4.00 0.86 4.05 0.78 -0.30 0.77 
2 การเตรียมส่ือก่อนสอน 4.03 0.95 3.97 0.84 0.34 0.73 
3 การน าเขา้สู่บทเรียน 3.71 0.86 3.97 0.67 -1.43 0.16 
4 ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ 3.71 1.07 3.86 0.66 -0.72 0.47 
5 ความถนดัในการใชส่ื้อการสอน 3.74 0.89 3.83 0.68 -0.47 0.64 
6 ความทนัสมยัในการใชส่ื้อการสอน 3.90 0.87 3.84 0.79 0.32 0.75 
7 การเช่ือมโยงเน้ือหากบัส่ือการสอน 3.74 0.99 3.81 0.75 -0.38 0.70 
8 ระดบัความสามารถในการสอน 3.55 0.93 3.80 0.74 -1.39 0.17 
9 ความมัน่ใจในเน้ือหาของการสอน 3.55 1.09 3.83 0.72 -1.30 0.20 

10 การรักษาเวลา 3.45 0.96 3.81 0.71 -1.83 0.07 
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จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนจ าแนก
ตามเพศ ดงัตารางท่ี 8 ได ้พบวา่ เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อการเตรียมเน้ือหาก่อนสอน
การเตรียมส่ือก่อนสอนการน าเขา้สู่บทเรียนขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ความถนดัในการใชส่ื้อการ
สอนความทนัสมยัในการใชส่ื้อการสอนการเช่ือมโยงเน้ือหากบัส่ือการสอนระดบัความสามารถใน
การสอนความมัน่ใจในเน้ือหาของการสอนและการรักษาเวลาในการสอน ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 โดยภาพรวมคือทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนภาษาจีนไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทุก
ค่า 
 
ตารางท่ี 9 ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศหญิงและเพศชายต่อการน าความรู้ไปใช้
ในชีวติประจ าวนั 

 

ล าดับ ความพงึพอใจ 

เพศ 

t sig ชาย หญงิ 

 SD.  SD. 
1 สามารถพดูภาษาจีนได ้ 3.23 1.23 3.07 0.96 0.67 0.50 
2 สามารถเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้ง 3.19 1.17 2.98 0.99 0.86 0.40 
3 สามารถอ่านภาษาจีนไดเ้ขา้ใจ 3.03 1.28 2.90 0.98 0.51 0.61 
4 สามารถฟังภาษาจีนแลว้มีความเขา้ใจ 3.39 1.17 2.85 0.94 2.21 0.03 

5 
สามารถน าความรู้ท่ีมีไปส่ือสารในการ
ท างานได ้

3.00 1.44 2.97 0.99 1.12 0.91 

 
จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัจ าแนกตามเพศ ดังตารางท่ี 9 ได้พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการพูดภาษาจีนไดค้วามสามารถในการเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้ง ความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนไดเ้ขา้ใจ และความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีไปส่ือสารในการท างานได้ไม่
แตกต่างกนั และเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแลว้มี
ความเขา้ใจไดแ้ตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 โดยภาพรวมแล้วส่วนใหญ่เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแลว้มีความ
เขา้ใจไดแ้ตกต่างกนัเน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมีค่านอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญั 

 
ตารางท่ี 10 ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศหญิงและเพศชายต่อการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ ความพงึพอใจ 

เพศ 

t sig ชาย หญงิ 

 SD.  SD. 

1 
ความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการสร้าง
เคร่ืองมือ 

3.55 1.03 3.63 0.85 -0.39 0.70 

2 
ความรู้และทกัษะของนกัศึกษาในการท า
ขอ้สอบแบบปรนยั และแบบอตันยั 

3.39 1.09 3.51 0.82 -0.60 0.55 

3 
ความสม ่าเสมอในการวดัและประเมินผล 
อยา่งต่อเน่ือง 

3.45 0.77 3.39 0.81 0.35 0.73 

4 รูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 3.26 0.82 3.39 0.89 -0.69 0.49 
5 การติดตามวดัผลในชีวิตประจ าวนั 3.26 0.99 3.39 0.85 -0.66 0.51 
6 ความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล 3.55 0.89 3.36 0.78 1.06 0.30 
7 การใชส่ื้อในการวดัผล 3.32 1.08 3.42 0.84 -0.50 0.62 

8 
การวเิคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบ 
ในการวดัและประเมินผล 

3.48 0.99 3.49 0.90 -0.04 0.97 

จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้อนภาษาจีนจ าแนกตามเพศดงัตารางท่ี 10 ได้พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อ
ความรู้และทกัษะของอาจารย์ในการสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลความรู้และทักษะของ
นกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยัและแบบอตันยัความสม ่าเสมอในการวดัและประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ืองรูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการติดตามวดัผลในชีวิตประจ าวนัความเพียงพอของ
เวลาท่ีใชใ้นการวดัผลการใชส่ื้อในการวดัผลการวิเคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบในการวดัและ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 โดยภาพรวมทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้อนภาษาจีนไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทุกค่า 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนจ าแนก
ตามอายุ 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ 
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1 

บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการทกัทายของ
อาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอ
หนา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 5.12 2.56   
    4.90* 0.01 

ภายในกลุ่ม 86 44.88 0.52   
รวม 88 50    

2 
บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการแสดงสีหนา้
ของอาจารย ์

ระหวา่งกลุ่ม 2 5.52 2.76   
    4.25* 0.02 

ภายในกลุ่ม 87 56.08 0.65   
รวม 89 61.60    

3 
บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการแต่งกายของ
อาจารย ์

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.32 0.66   
    0.98 0.38 
ภายในกลุ่ม 87 58.64 0.67   
รวม 89 59.96    

4 

บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการพดูคุยหรือ
สนทนาระหวา่ง
อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.30 0.65   
    0.83 0.44 
ภายในกลุ่ม 87 67.86 0.78   
รวม 89 69.16    

5 
บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการวางตวัของ
อาจารย ์

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.00 0.99   
    1.74 0.18 
ภายในกลุ่ม 87 49.83 0.57   
รวม 89 51.83    

6 

บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นความเป็นกนัเอง
ในการสนทนาใน
หอ้งเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.40 0.70   
    1.02 0.37 
ภายในกลุ่ม 87 59.72 0.69   
รวม 89 61.12    

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนจ าแนก
ตามอาย(ุต่อ) 

ล าดับ ความพงึพอใจ 
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

7 
บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นความมัน่คงทาง
อารมณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.56 0.78   
    1.31 0.28 
ภายในกลุ่ม 87 52.04 0.60   
รวม 89 53.60    

8 
บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นรูปร่างหนา้ตา การ
พดู  

ระหวา่งกลุ่ม 2 5.85 2.92   
    5.38* 0.01 
ภายในกลุ่ม 87 47.28 0.54   
รวม 89 53.13    

9 
บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นใน การยนื การนัง่
การลุก การเดิน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.94 2.47   
    3.66* 0.03 

ภายในกลุ่ม 87 58.71 0.68   
รวม 89 63.65    

10 

บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นวฒิุภาวะ การ
พิจารณาปัญหาดว้ย
ความรอบคอบ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.24 0.62 1.02 0.36 
      
ภายในกลุ่ม 86 52.86 0.61   
รวม 88 54.10    

11 
ความมีมนุษยสัมพนัธ์
ของอาจารยด์า้นทกัทาย
อยา่งเป็นกนัเอง 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.47 0.74   
    1.46 0.24 
ภายในกลุ่ม 87 43.82 0.50   
รวม 89 45.29    

12 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์
ของอาจารยด์า้นการเจอ
หนา้อาจารยท์กัทาย
อยา่งยิม้แยม้แจ่มใส 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.11 1.05   
    1.59 0.21 
ภายในกลุ่ม 87 57.71 0.66   
รวม 89 59.82    

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนจ าแนก
ตามอาย(ุต่อ) 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ 
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

13 
ความมีมนุษยสัมพนัธ์
ของอาจารยด์า้นความ
เอ้ือเฟ้ือกบันกัศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.77 0.89   
    1.48 0.23 
ภายในกลุ่ม  52.18 0.60   
รวม 87 53.95    

14 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์
ของอาจารยด์า้นการให้
เกียรติและมีมารยาทใน
การสนทนา 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.47 0.74   
    1.40 0.25 
ภายในกลุ่ม 87 45.82 0.53   
รวม 89 47.29    

  
จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผูส้อน

จ าแนกตามอายุดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดงัตารางท่ี 11 พบวา่ มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่มในขอ้ท่ี 1, 2, 8 และ 9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบ
รายคู่ดงัตารางท่ี 12 – 15 ส่วนขอ้ท่ี 3,4, 5, 6,7, 10, 11, 12, 13 และ 14 พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 12การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนจ าแนก
ตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.46 4.07 4.50 

1. บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการทกัทายของอาจารย์
คร้ังแรกท่ีเจอหนา้ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.46 - 0.61* 1.04* 

20-25 ปี 4.07  - 0.43 
มากกวา่ 25 ปี 4.50   - 

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อนจ าแนก
ตามอายุเปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 12พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของ
อาจารยด์า้นการทกัทายของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหนา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี และกลุ่มอายุ  20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อ
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการทกัทายของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหนา้มากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
 

ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการแสดงสี
หนา้ของอาจารยจ์  าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.38 4.00 4.50 

2. บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการแสดงสีหนา้ของ
อาจารย ์

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.38 - 0.62* 1.12 
20-25 ปี 4.00  - 0.50 

มากกวา่ 25 ปี 4.50   - 
* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการแสดงสี
หน้าของอาจารยจ์  าแนกตามอายุเปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 13พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการแสดงสีหน้าของอาจารย์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นการแสดงสีหนา้ของอาจารยม์ากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
 

ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่าง
หนา้ตา การพูด การยนื การนัง่จ  าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.31 3.92 4.50 

3. บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นรูปร่างหนา้ตา การพูด  

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.31 - 0.61 0.58 
20-25 ปี 3.92  - 0.58 

มากกวา่ 25 ปี 4.50   - 



65 
 

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่าง
หนา้ตา การพูด จ าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 14พบวา่ กลุ่มอายตุ่างๆ มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่างหนา้ตา การพดู การยนื การนัง่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมี
ความพึงพอใจในบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่างหนา้ตา การพดู การยนื การนัง่ ของขอ้มูล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นใน การยนื 
การนัง่การลุก การเดินจ าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.31 3.97 4.00 

4. บุคลิกภาพของอาจารย์
ดา้นในการยนื การนัง่ การ
ลุก การเดิน 

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.31 - 0.66* 0.69* 
20-25 ปี 3.97  - 0.03 
มากกวา่ 25 ปี 4.00   - 

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นใน การยนื 

การนัง่การลุก การเดินของอาจารยจ์  าแนกตามอายุเปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 15 พบวา่ กลุ่มอายุ
ต่างๆ มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นใน การยนื การนัง่การลุก การเดินของอาจารย์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ20-25 ปี มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นใน การยนื การนัง่การลุก การเดินของอาจารยม์ากกวา่กลุ่มอายุ
ต  ่ากวา่ 20 ปี และกลุ่มอายมุากกวา่ 25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นใน การยนื 
การนัง่การลุก การเดินของอาจารยม์ากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนจ าแนกตาม
อาย ุ
 

ล าดับ ความพงึพอใจ ความแปรปรวน df SS MS F P 

1 
การเตรียมเน้ือหาก่อน
สอน 

ระหวา่งกลุ่ม 87 3.81 1.90   
    3.08* 0.05 

ภายในกลุ่ม 89 53.09 0.62   
รวม 2 56.90    

2 การเตรียมส่ือก่อนสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 86 3.23 1.62   
    2.18 0.12 
ภายในกลุ่ม 88 63.76 0.74   
รวม 2 66.99    

3 การน าเขา้สู่บทเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 86 1.49 0.75   
    1.33 0.27 
ภายในกลุ่ม 88 48.15 0.56   
รวม 2 49.64    

4 
ขั้นตอนการถ่ายทอด
ความรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 86 1.27 0.64   
    0.94 0.40 
ภายในกลุ่ม 88 58.48 0.68   
รวม 2 59.75    

5 
ความถนดัในการใชส่ื้อ
การสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 86 0.86 0.43   
    0.75 0.48 
ภายในกลุ่ม 88 49.50 0.58   
รวม 2 50.36    

6 
ความทนัสมยัในการใช้
ส่ือการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 86 0.71 0.36   
    0.53 0.59 
ภายในกลุ่ม 88 57.67 0.67   

รวม 2 58.38    
* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนจ าแนกตาม
อาย(ุต่อ) 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ 
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

7 
การเช่ือมโยงเน้ือหากบัส่ือ
การสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 86 0.50 0.252   
    0.35 0.71 
ภายในกลุ่ม 88 62.49 0.72   
รวม 2 62.99    

8 
ระดบัความสามารถในการ
สอน 

ระหวา่งกลุ่ม 87 0.35 0.18   
    0.26 0.77 
ภายในกลุ่ม 89 58.14 0.67   
รวม 2 58.49    

9 
ความมัน่ใจในเน้ือหาของ
การสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.56 0.78   
    1.03 0.36 
ภายในกลุ่ม 87 66.04 0.76   
รวม 89 67.60 0.78   

10 การรักษาเวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.36 0.68   
    1.01 0.37 
ภายในกลุ่ม 86 57.83 0.67   
รวม 88 59.19    

  
จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนจ าแนก

ตามอายดุว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดงัตารางท่ี 16 พบวา่ มีความแตกต่างกนัระหวา่ง
กลุ่มในขอ้ท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบรายคู่ดงัตารางท่ี 17
ส่วนขอ้ท่ี 2 – 10 ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการเตรียมเน้ือหาก่อนสอนของอาจารย์
จ  าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.54 4.11 4.25 

การเตรียมเน้ือหาก่อนสอน 
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.54 - 0.57 0.71 
20-25 ปี 4.11  - 0.14 
มากกวา่ 25 ปี 4.25   - 

  
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการเตรียมเน้ือหาก่อนสอนของอาจารย์

จ  าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 17 พบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการเตรียม
เน้ือหาก่อนสอนของอาจารย์แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในการเตรียมเน้ือหาก่อนสอนของ
อาจารยข์องขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
จ าแนกตามอาย ุ
 

ล าดับ ความพงึพอใจ 
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

1 สามารถพดูภาษาจีนได ้

ระหวา่งกลุ่ม 2 8.94 4.47   
    4.29* 0.02 

ภายในกลุ่ม 87 90.71 1.04   
รวม 89 99.65    

2 
สามารถเขียนภาษาจีนได้
ถูกตอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 2 9.09 4.54   
    4.41* 0.02 

ภายในกลุ่ม 87 89.64 1.03   
รวม 89 98.73    

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 18การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
จ าแนกตามอาย(ุต่อ) 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ 
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F P 

3 
สามารถอ่านภาษาจีนได้
เขา้ใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.14 1.07   
    0.91 0.41 
ภายในกลุ่ม 87 102.58 1.18   
รวม 89 104.72    

4 
สามารถฟังภาษาจีนแลว้มี
ความเขา้ใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 8.55 4.27   
    4.11* 0.02 

ภายในกลุ่ม 87 90.35 1.04   
รวม 89 98.90    

5 
สามารถน าความรู้ท่ีมีไป
ส่ือสารในการท างานได ้

ระหวา่งกลุ่ม 2 11.56 5.78   
    4.64* 0.01 
ภายในกลุ่ม 87 108.39 1.25   
รวม 89 119.95    

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั

จ าแนกตามอายดุว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดงัตารางท่ี 18 พบวา่ มีความแตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่มในขอ้ท่ี 1, 2, 4 และ 5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบ
รายคู่ดงัตารางท่ี 19 – 22 ส่วนขอ้ท่ี 3 พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการพดูภาษาจีนได้
จ  าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.69 2.97 4.00 

1. สามารถพดูภาษาจีนได ้
ต ่ากวา่ 20 ปี 3.69 - 0.72 0.31 
20-25 ปี 2.97  - 1.03 
มากกวา่ 25 ปี 4.00   - 

 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการพูดภาษาจีนได้

จ  าแนกตามอายุเปรียบเทียบรายคู่  ดังตารางท่ี 19 พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการพดูภาษาจีนไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในความสามารถในการพูด
ภาษาจีนไดข้องขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้
ถูกตอ้งจ าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.77 2.90 3.50 

2. สามารถเขียนภาษาจีนได้
ถูกตอ้ง 

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.77 - 0.87* 0.27 
20-25 ปี 2.90  - 0.60 
มากกวา่ 25 ปี 3.50   - 

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้

ถูกตอ้งจ าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 20 พบวา่ กลุ่มอายตุ่างๆ มีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี
จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีความพึงพอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้
ถูกตอ้งมากกวา่กลุ่มอาย2ุ0-25 ปี 
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ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแลว้มี
ความเขา้ใจจ าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.54 2.89 4.00 

3. สามารถฟังภาษาจีนแลว้
มีความเขา้ใจ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.54 - 0.65 0.46 
20-25 ปี 2.89  - 1.11 
มากกวา่ 25 ปี 4.00   - 

 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแลว้มี
ความเขา้ใจจ าแนกตามอายุเปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 21 พบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจ
ต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแลว้มีความเขา้ใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจใน
ความสามารถในการฟังภาษาจีนแลว้มีความเขา้ใจของขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีไป
ส่ือสารในการท างานไดจ้  าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.62 2.81 4.00 

4. สามารถน าความรู้ท่ีมีไป
ส่ือสารในการท างานได ้

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.62 - 0.81 0.38 
20-25 ปี 2.81  - 1.19 
มากกวา่ 25 ปี 4.00   - 

  

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีไป
ส่ือสารในการท างานได้จ  าแนกตามอายุเปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 22พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มี
ความพึงพอใจต่อความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีไปส่ือสารในการท างานได้แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมี
ความพึงพอใจในความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีไปส่ือสารในการท างานได้ของขอ้มูลแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้อนจ าแนกตามอายุ 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ ความแปรปรวน df SS MS F P 

1 
ความรู้และทกัษะของ
อาจารยใ์นการสร้าง
เคร่ืองมือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 5.43 2.72   
    3.47* 0.04 

ภายในกลุ่ม 87 68.17 0.78   
รวม 89 73.60    

2 

ความรู้และทกัษะของ
นกัศึกษาในการท า
ขอ้สอบแบบปรนยั และ
แบบอตันยั 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.69 2.35   
    2.93 0.06 
ภายในกลุ่ม 87 69.71 0.80   
รวม 89 74.40    

3 
ความสม ่าเสมอในการวดั
และประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.79 0.40   
    0.63 0.54 
ภายในกลุ่ม 87 54.99 0.63   
รวม 89 55.78    

4 
รูปแบบท่ีใชใ้นการวดั
และประเมินผล 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.43 1.72   
    2.38 0.10 
ภายในกลุ่ม 87 62.89 0.72   
รวม 89 66.32    

5 
การติดตามวดัผลใน
ชีวติประจ าวนั 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.97 0.49   
    0.59 0.56 
ภายในกลุ่ม 87 71.35 0.82   
รวม 89 72.32    

6 
ความเพียงพอของเวลาท่ี
ใชใ้นการวดัผล 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.14 1.07   
    1.61 0.21 
ภายในกลุ่ม 87 57.82 0.67   
รวม 89 59.96    

* แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้อนจ าแนกตามอายุ(ต่อ) 
 

ล าดับ ความพงึพอใจ ความแปรปรวน df SS MS F P 

7 การใชส่ื้อในการวดัผล 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.57 0.79   
    0.93 0.40 
ภายในกลุ่ม 87 73.82 0.85   
รวม 89 75.39    

8 
การวเิคราะห์ความยากง่าย
ของขอ้สอบในการวดั
และประเมินผล 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.18 0.59   
    0.68 0.51 
ภายในกลุ่ม 87 75.31 0.87   
รวม 89 76.49    

 
จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลของอาจารย์

ผูส้อนจ าแนกตามอายุด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดังตารางท่ี 23 พบว่า มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มในขอ้ท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบ
รายคู่ดงัตารางท่ี 24ส่วนขอ้ท่ี 2 - 8 พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 24การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการ
สร้างเคร่ืองมือจ าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ 
 

ความพงึพอใจ ระดับความรู้ ค่าเฉลีย่ 
ต ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 
มากกว่า 

25 ปี 
3.92 3.49 4.50 

4. ความรู้และทกัษะของ
อาจารยใ์นการสร้าง
เคร่ืองมือ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 3.92 - 0.43 0.58 
20-25 ปี 3.49  - 1.01 
มากกวา่ 25 ปี 4.50   - 
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จากการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการ
สร้างเคร่ืองมือจ าแนกตามอายเุปรียบเทียบรายคู่ ดงัตารางท่ี 24พบวา่ กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจ
ต่อความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการสร้างเคร่ืองมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในความรู้และ
ทกัษะของอาจารยใ์นการสร้างเคร่ืองมือของขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



 

 

บทที ่5 
สรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีมีต่อการสอนวิชาภาษาจีน
ของครูอาสาสมคัรชาวจีน ระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีมีต่อการสอนวิชาภาษาจีนของครูอาสาสมคัรชาวจีนใน
ระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 โดยศึกษาถึงความพึงพอใจดา้นคุณลกัษณะผูส้อน ดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอน ดา้นเน้ือหาวชิา และดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมา
วิเคราะห์หาแนวทางในการวางแผนพฒันาครูอาสาสมคัรชาวจีนท่ีเขา้มาสอนในปีการศึกษาต่อไป 
และพฒันาวธีิการสอน ส่ือการสอน รวมทั้งการปรับตวัในการใชชี้วติในวทิยาลยั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ ในการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีนจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศและอายขุองนกัศึกษา 
 
วธีิการด าเนินวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ใชก้ระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  

1.คดัเลือกนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาจีนเป็นภาษาเลือก จ านวน 90 คน 

2. คดัเลือกทั้งชั้นปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ซ่ึงนกัศึกษาผ่านการเรียนวิชาภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2 
กบัครูอาสาสมคัรชาวจีนในระดบัอุดมศึกษา 

3. เป็นสาขาวชิาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนหลากหลายภาษาเหมาะส าหรับเก็บขอ้มูล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ ปีการศึกษา 2552  ท่ีเรียนวชิา
ภาษาจีน เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 2 ขอ้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ดา้นเพศและอาย ุ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา จ านวน 7 ขอ้ 
ประกอบดว้ยขอ้มูล 7 ดา้น คือ ดา้นความสามารถทางภาษาจีนก่อนเรียนวชิาภาษาจีน ดา้นความชอบ 
ดา้นความตอ้งการทางการศึกษา ดา้นความพร้อมก่อนเรียน ดา้นการเตรียมตวัก่อนเรียน ดา้นการ
ทบทวนหลงัเรียน และดา้นความสนใจในภาษาจีน 
 ตอนท่ี 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อคุณลกัษณะผูส้อน ดา้น
บุคลิกและความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารย์  จ านวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1 ดา้น
บุคลิกภาพของอาจารยผ์ูส้อน 6 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการทกัทาย ลกัษณะการแสดงออกทางสีหน้า
ของอาจารย์ ลักษณะการแต่งกายของอาจารย์  ลักษณะความมัน่ใจในการพูดหรือการสนทนา
ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา  ลกัษณะการวางตวัของอาจารย ์ และลกัษณะความมัน่คงทางอารมณ์
ของอาจารย ์  ส่วนดา้นท่ี 2 เป็นความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารย์ผูส้อนมี 4 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ
ความเป็นกนัเองของอาจารย ์ลกัษณะการทกัทายอย่างยิ้มแยม้แจ่มใสของอาจารย ์ลกัษณะความ
เอ้ือเฟ้ือของอาจารย ์รวมทั้งลกัษณะการใหเ้กียรติและการมีมารยาท 
 ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนของอาจารย ์  จ านวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1 การเตรียมการสอนมี 2 ลกัษณะ 
คือ ลกัษณะการเตรียมเน้ือหาก่อนสอน และลกัษณะการเตรียมส่ือก่อนสอน ส่วนดา้นท่ี 2 เทคนิค
การสอนและการส่ือสารเน้ือหาของอาจารยมี์ 8 ลกัษณะ คือ ลกัษณะการน าเขา้สู่บทเรียน ลกัษณะ
การถ่ายทอดความรู้  ลกัษณะความช านาญในการใชส่ื้อการสอน  ลกัษณะการเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้กบั
ส่ือการสอน ลกัษณะความสามารถในการสอน  ลกัษณะความมัน่ใจในเน้ือหาการสอน และลกัษณะ
การตรงต่อเวลา 
 ตอนท่ี 5 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อเน้ือหาวิชา จ านวน 5 
ขอ้  ประกอบดว้ย ความสามารถในการพดู การเขียน การอ่าน การฟัง  
 ตอนท่ี 6 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของอาจารย ์ จ  านวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี 7 เป็นส่วนของขอ้เสนอแนะท่ีควรปรับปรุงในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน  
จ านวน 1 ขอ้ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ด้านปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2552 ท่ีเรียนวิชา
ภาษาจีน 
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    ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึง    
ร้อยละ 65.6 รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 34.4 และมีอายรุะหวา่ง 20-25 ปี ถึงร้อยละ 81.2  

2. ดา้นความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษา 
   ผลการศึกษาพบว่า มีความรู้ด้านภาษาจีนในระดบัอ่อนถึงร้อยละ 40.0 รองลงมาอยู่ใน

ระดบัพอใช ้ร้อยละ 32.2 ดา้นความชอบภาษาจีนมีความชอบระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 5.6 รองลงมา
ระดบัปานกลางร้อยละ 48.9 นกัศึกษามีความเห็นวา่ ความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนภาษาจีนสูงถึงร้อยละ 
69.7 และมีระดบัการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนร้อยละ 42.2 และมีการเตรียมความพร้อมนอ้ย
มาก ร้อยละ 20.0 นักศึกษามีวิธีการเตรียมความพร้อมด้วยการถามผูรู้้ก่อนเรียนร้อยละ 22.6 
รองลงมาคือ การอ่านหนงัสือก่อนเรียนร้อยละ 17.8 และพบว่ามีนกัศึกษาถึงร้อยละ 24.9 ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนเลย ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่มีการทบทวนความรู้หลงัเรียนดว้ยวิธีการ
อ่านหนังสือมากท่ีสุดร้อยละ 30 รองลงมาคือ ถามผูรู้้ในเร่ืองท่ีสงสัยร้อยละ 15.6 และพบว่า
นกัศึกษาไม่มีการทบทวนความรู้หลงัเรียนเลยถึงร้อยละ 22.2 นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงความ
สนใจภาษาจีนอยูใ่นระดบัมากร้อยละ 14.4 ระดบัปานกลาง 43.3 และพบวา่มีความสนใจระดบันอ้ย
ถึงร้อยละ 16.8 
 3. ดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นคุณลกัษณะของผูส้อน 
     ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อครูอาสาสมคัรชาวจีนมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (x = 3.96) โดยแยกเป็นประเด็น 1) ดา้นบุคลิกภาพของอาจารยผ์ูส้อนในเร่ืองการแต่งกาย
ของอาจารยผ์ูส้อนมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือการพูดคุยทกัทายก่อนเขา้ห้องเรียนของ
อาจารยผ์ูส้อนท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 และ 2) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ทกัทายของครูผูส้อนอยา่งเป็นกนัเองมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่
นกัศึกษาท่ีค่าเฉล่ีย 4.02 
 4. ดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
     ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อครูอาสาสมคัรชาวจีนดา้นกิจกรรม
การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียถึง 3.90 โดยแยกเป็นประเด็น 1) ดา้นการเตรียมเน้ือหาและส่ือการสอน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.99 2) ดา้นเทคนิคการสอนและการส่ือสารเน้ือหา นกัศึกษามีความพึง
พอใจต่อการน าเขา้สู่บทเรียนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 3.88 รองลงมาคือ ความทนัสมยัในการใช้
ส่ือการสอน มีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 3.87 
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 5. ดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาดา้นเน้ือหาวชิา 
     ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อครูอาสาชาวจีนมีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 
3.03 โดยเป็นประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงคือ ดา้นความสามารถในการพูด เขียน อ่าน ฟังภาษาจีนได ้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.12 รองลงมาคือ ความสามารถในการเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 3.06 
 6. ดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 
                ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย
ท่ีระดบั 3.43 โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นการวิเคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบในการวดั
และประเมินผลมีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีระดบั 3.49 รองลงมาคือ ดา้นความรู้และทกัษะของนกัศึกษาใน
การท าขอ้สอบแบบปรนยัและแบบอตันยัมีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 3.47 
 7. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ เพศและอาย ุ  
    7.1 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอในในการเรียนวชิาภาษาจีนกบัเพศของนกัศึกษา 
         จากผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอในการเรียนวชิาภาษาจีนกบัเพศของนกัศึกษา 
พบวา่ โดยภาพรวมนกัศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาจีนไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงมีเพียงหน่ึงด้านเท่านั้นท่ีนักศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่างกนั คือ ความ    
พึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแลว้มีความเขา้ใจได ้

  7.2 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอในในการเรียนวชิาภาษาจีนกบัอายขุองนกัศึกษา 
        จากผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอในการเรียนวิชาภาษาจีนกบัอายุของนกัศึกษา 
พบวา่ 
        7.2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน
จ าแนกตามอายุขอ้ท่ี 3,4, 5, 6,7, 10, 11, 12, 13 และ 14 พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงขอ้ท่ี 1 พบวา่กลุ่มอายมุากกวา่ 25 ปี และกลุ่มอายุ 20-25 ปี 
มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นการทกัทายของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหน้ามากกว่า
กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีขอ้ท่ี 2 พบวา่กลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้น
การแสดงสีหนา้ของอาจารย์มากกวา่กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ขอ้ท่ี 8 พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่างหน้าตา การพูด แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจใน
บุคลิกภาพของอาจารยด์า้นรูปร่างหนา้ตา การพดู  ของขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05และขอ้ท่ี 9 พบวา่กลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารยด์า้นใน 
การยนื การนัง่ การลุก การเดินของอาจารยม์ากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
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        7.2.2 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนจ าแนกตามอายพุบวา่ขอ้ท่ี 2 – 10 ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงขอ้ท่ี 2 พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการเตรียมเน้ือหาก่อนสอนของ
อาจารยแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในการเตรียมเน้ือหาก่อนสอนของอาจารยข์องขอ้มูลแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       7.2.3 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัจ าแนกตามอายพุบวา่ ขอ้ท่ี 3ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงขอ้ท่ี 1, 4 และ 5 พบวา่กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อความสามารถในการ
พูดภาษาจีนได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในความสามารถในการพดูภาษาจีนไดข้องขอ้มูล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และขอ้ท่ี 2 พบวา่กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี มีความพึง
พอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนไดถู้กตอ้งมากกวา่กลุ่มอาย2ุ0-25 ปี 
                   7.2.4 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลของ
อาจารยผ์ูส้อนจ าแนกตามอายุ พบวา่ขอ้ท่ี 2 - 8 ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และขอ้ท่ี 1 พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อความรู้และทกัษะของ
อาจารยใ์นการสร้างเคร่ืองมือแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในความรู้และทกัษะของอาจารย์
ในการสร้างเคร่ืองมือของขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีมีต่อการสอนวิชา
ภาษาจีนของครูอาสาสมัครชาวจีน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ในคร้ังน้ี โดยภาพรวม
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือคะแนนการประเมินอยูใ่นระดบัมากนัน่แสดงให้เห็น
ว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความพึงพอใจต่อครูอาสาสมคัรชาวจีน ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถน า
ประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลเช่ือมโยงไปสู่ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีมีมาก่อน และยงัส่งผลต่อความ
พึงพอใจในคุณลกัษณะของครูอาสาสมคัรชาวจีน ดงัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2552 ท่ีเรียนวิชาภาษาจีน
เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย และมีอายุอยู่ในช่วง 20-25  ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี นกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีความรู้ภาษาจีนท่ีระดบัอ่อนมากท่ีสุด นักศึกษามีความชอบและความสนใจในระดบั
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ปานกลาง จึงส่งผลให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนน้อย ซ่ึงสอดคล้องกบั
ทฤษฎีในเร่ืองแรงจูงใจเก่ียวกบัการศึกษาวา่ ถา้ผูเ้รียนมีความสนใจและทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนจะ
ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น อยากเรียน เต็มใจและตั้งใจเรียน ดงันั้น
เม่ือนักศึกษามีความชอบและทัศนคติท่ีไม่ดีต่อวิชาท่ีเรียน จึงท าให้ไม่สนใจและขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

2.ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณลกัษณะของผูส้อนดา้นบุคลิกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือคะแนนการประเมินอยู่ในระดบัมากนัน่แสดงให้เห็นว่านกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ พึง
พอใจบุคลิกดา้นการทกัทาย การแสดงออกทางสีหน้าของอาจารย ์การแต่งกาย ความมัน่ใจในการ
พูด หรือสนทนาระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา การวางตวัของอาจารย ์ความมัน่คงทางอารมณ์ และ
การมีมนุษยสัมพนัธ์ ในความเป็นกนัเองของอาจารย ์การทกัทายอย่างยิ้มแยม้แจ่มใส แสดงความ
เอ้ือเฟ้ือของอาจารย ์การใหเ้กียรติ และมีมารยาท ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นครูลกัษณะเฉพาะตวับุคคล
ท่ี ครูอาสาสมคัรชาวจีนรุ่นต่อๆไปจะตอ้งมีความพร้อม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภา ตุลา
นนท์ (2540 : 25) ท่ีพบว่า ปัจจยัในการเรียนการสอนครูผูส้อนจะตอ้งพยายามสร้าง ส่ิงจูงใจให้
ผูเ้รียนเกิดแรงขบั หรือแรงจูงใจอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
ท่ีค่อนข้างยาก ทั้งในการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษร จ าเป็นท่ีครูผูส้อนจะต้องสร้างภาวะ
กระตุน้เร้าความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ยบุคลิก ท่ีเป็นคุณลกัษณะส่วนตวัของผูส้อน 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก แสดงให้เห็นวา่นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ลกัษณะการเตรียมเน้ือหาก่อนสอน การเตรียมส่ือการสอน เทคนิคการสอน และการส่ือสารเน้ือหา
ของอาจารยผ์ูส้อนในลกัษณะการน าเขา้สู่บทเรียน การถ่ายทอดความรู้ความช านาญ การใช้ส่ือการ
สอน การเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้กบัส่ือการสอน ความสามารถในการสอนและการตรงต่อเวลา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี ของ ล าพอง บุญช่วย (2530 : 8-9      ล่าววา่การสอนเป็นกระบวนการ
ท่ีมีความสลบัซับซ้อน ตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์  อาศยัศาสตร์ก็ตรงท่ีผูส้อนจะตอ้งมีความรู้
เก่ียวกับหลักการสอน และเป็นผู ้ท่ีมีศิลปะหรือกลวิธีมีเทคนิคในด้านต่างๆอีกมากมาย ซ่ึง
องคป์ระกอบดงักล่าว เม่ือมีอยูใ่นตวัครูผูส้อน จะท าให้นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรายวิชาท่ีเรียน
มากท่ีสุด 
 4. ความพึงพอใจของนกัศึกษาในด้านเน้ือหาวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
คะแนนการประเมินอยู่ในระดบัมากนั่นแสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ มีความพึง
พอใจดา้นเน้ือหาวชิาภาษาจีน ประเด็นความสามารถในการเขียนอ่านภาษาจีนไดเ้ขา้ใจ และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัการเรียนการสอน
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ภาษาจีนในประเทศไทย ระดบัอุดมศึกษา ในประเด็นนกัเรียนนกัศึกษาสามารถน าความรู้ภาษาจีน
ไปใช้ในอนาคตได ้93.3% แสดงให้เห็นว่า วิชาภาษาจีนมีความส าคญัต่อการประกอบอาชีพเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา ฉะนั้ นการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาวิชา จึงมีความส าคัญต่อการน าไปใช้
ประโยชน์จต่อผูเ้รียนต่อไป 
 5. ความพึงพอใจของนักศึกษาดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจต่อการวดัและการ
ประเมินผลของครูอาสาสมคัรชาวจีนในประเด็น ความรู้ทกัษะการสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
ความรู้และทกัษะของนกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยัและแบบอตันยั ความสม ่าเสมอในการ
ประเมินผลอย่างงต่อเน่ือง รูปแบบการวดัผลประเมินผล การติดตามการวดัผล ความเพียงพอของ
เวลาท่ีใช้ในการวดัผล การใชส่ื้อในการวดัผล การวิเคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบในการวดัผล
ประเมินผล ของครูอาสาสมคัรชาวจีน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ ทิวตัถ์ มณีโชติ ( 2549)  
ท่ีกล่าววา่ การวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีขั้นตอนท่ีเหมาะสมคือ 1) ระบุจุดประสงค ์และขอบเขต
ของการวดัว่าว ัดอะไร ว ัดใคร 2) นิยามคุณลักษณะท่ีต้องการวัดให้เป็นพฤติกรรมท่ีวดัได้  
                วดัและเคร่ืองมือวดั 4) จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือวดัท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

6. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาสมคัรชาวจีน   จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอาย ุ ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

ดา้นเพศ  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาชาวจีนสมคัรจ าแนกตาม
เพศพบวา่มีความพึงพอใจทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอายุ  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสอนของครูอาสาชาวจีนจ าแนกตามอาย ุ
สรุปไดว้า่ การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการทกัทายของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีพบ
หน้า ดา้นการแสดงสีหน้าของอาจารย ์ ดา้นรูปร่างหนา้ตา การพูด การยืน การนัง่ การลุก การเดิน 
พบว่ากลุ่มอายุต่าง ๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ซ่ึงกลุ่มท่ีมีอายุมาก วุฒิภาวะจะสูงกวา่ผูท่ี้มีอายุ
น้อยท าให้กลุ่มผูท่ี้มีอายุ 20 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มผูมี้อายุต  ่ากล่า 20 ปีข้ึนไป การ
เปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเตรียมเน้ือหาก่อนสอน  พบว่ากลุ่มอายุต่าง ๆ มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั  การเปรียบเทียบการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ดา้นความสามารถ
พูดภาษาจีนได้  ด้านความสามารถเขียนภาษาจีนได้ถูกต้อง สามารถฟังภาษาจีนแล้วเขา้ใจและ
สามารถน าความรู้ไปส่ือสารในการท างานได ้ พบวา่กลุ่มอายุต่าง ๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ซ่ึง
กลุ่มอาย ุ20 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี การ
เปรียบเทียบการวดัและประเมินผลดา้นความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการสร้างเคร่ืองมือพบว่า
กลุ่มอายตุ่าง ๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

  1. ผลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการแนะน าช้ีแจงครูอาสาสมคัรชาวจีนท่ีเขา้มาสอนใน
วิทยาลัยรุ่นต่อๆ ไป ให้มีการปรับตวัในด้านต่างๆ ตามความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อให้เกิด
แนวคิดทศันคติท่ีดีต่อนกัศึกษา 
  2. เป็นแนวทางในการประเมินผลครูอาสาสมคัรชาวจีนท่ีเขา้มาสอนในแต่ละปี ได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบับุคลิก ลกัษณะ ความสามารถของครูอาสาสมคัรชาวจีนแต่ละรุ่น 

  3. ผลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลลกัษณะเฉพาะของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์ตอ้งการ
ครูอาสาสมคัรชาวจีนแต่ละรุ่นโดยส่งขอ้เสนอแนะ ความตอ้งการลกัษณะของครูอาสาสมคัรชาวจีน
ในปีการศึกษาต่อไปให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คดัเลือกและส่งมาประจ าวิทยาลยั
ราชพฤกษไ์ดต้รงกบัความพึงพอใจ ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาความตอ้งการในการเรียนภาษาจีนของนกัศึกษาทุกชั้นปีเพื่อน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ถึงความส าคญัของสภาพรายวชิาในยคุปัจจุบนั 

  2. ควรมีการศึกษาความส าคญัของภาษาจีนต่อการประกอบอาชีพเพื่อเป็นแนวทาง
ปรับแผนการศึกษาดา้นภาษาในแต่ละคณะสาขาวชิา 
  3. ควรมีการศึกษาปัญหาการปรับตวัของครูอาสาสมคัรชาวจีนท่ีเขา้มาสอนใน
วิทยาลยัราชพฤกษ ์เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลครูอาสาสมคัรชาวจีนในรุ่นต่อๆ 
ไป 
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แบบวดัความพงึพอใจงานวจัิย 

เร่ือง 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษปี์การศึกษา 2552 

 
ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบวัดความพงึพอใจ 

 
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน
ภาษาจีน ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2552 รวมทั้ งความคุ้มค่าในประเด็นด้าน 
ประสิทธิผล หรือ การน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้งานในหน้าท่ีของตนหรือต่อชีวิตประจ าวนัของท่าน  
และเพื่อน าไปพฒันาศกัยภาพทางดา้นการเรียนและการสอนรายวชิาภาษาจีนต่อไป 
 
2. แบบวดัความพึงพอใจมีทั้งหมด 4 หนา้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัความรู้
ภาษาจีน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists) และ/หรือเติมค า
ลงในช่องวา่งท่ีก าหนด  

ส่วนที ่2 คิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของผูส้อน ดา้นบุคลิกและความ
มีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารย ์ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย ์
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อเน้ือหาเก่ียวกบัการน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

ส่วนที ่5 คิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ลกัษณะ
ของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

ส่วนที ่6 ขอ้เสนอแนะ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีควรปรับปรุง ลกัษณะของ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบวดัความพงึพอใจนี ้
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เพือ่คณะผู้จัดท าจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลพื้นฐาน เก่ียวกบัผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนด 
 
1. เพศ   ชาย    หญิง        
2. อาย ุ   ต  ่ากวา่  20 ปี   20 - 25 ปี    มากกวา่ 25 ปี 
3. ท่านคิดวา่ระดบัภาษาจีนของท่านจดัอยูใ่นระดบั 
  อ่อนท่ีสุด  อ่อน  พอใช ้  ดี   ดีมาก 
4. ท่านคิดวา่ท่านชอบภาษาจีนในระดบั 
  นอ้ยท่ีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก   มากท่ีสุด 
5. ท่านคิดวา่ ท่านตอ้งเรียนภาษาจีนอีกหรือไม่ 

 ตอ้งเรียน  ไม่ตอ้งเรียนแลว้ 
6. ท่านคิดวา่ท่านมีการเตรียมพร้อมในการเรียนภาษาจีนในระดบั 
  นอ้ยท่ีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก   มากท่ีสุด 
7. ท่านใชว้ธีิไหนในการเตรียมพร้อมก่อนเรียนภาษาจีนทุกคร้ัง 

 อ่านหนงัก่อนเรียน  ถามผูรู้้ก่อนเรียน  อ่านหนงัสือพิมพห์รือวารสารภาษาจีน
 ฟังข่าวภาษาจีน   ดูภาพยนตภ์าษาจีน  ทอ่งศพัทก่์อนเรียนภาษาจีน 
 ท  าการบา้นก่อนเขา้เรียนทุกคร้ัง   ไม่ไดเ้ตรียมตวัเลย 

8. หลงัจากเรียนภาษาจีน นกัศึกษาไดท้บทวนบทเรียนอยา่งไร 
 อ่านหนงัสือหลงัเรียน    ถามผูรู้้ในเร่ืองท่ีสงสัย 
 อ่านหนงัสือพิมพห์รือวารสารภาษาจีนบ่อยๆ  ฟังข่าวภาษาจีน   
 ดูภาพยนตภ์าษาจีน     ถ่องศพัทห์ลงัเรียนภาษาจีน 
 ท  าการบา้นหลงัเรียนทุกคร้ัง    ไม่ไดท้บทวนเลย 
 พดูภาษาจีนกบัเพื่อน     อ่ืนๆ ......................................... 

9. กรุณาระบุความสนใจในการเรียนภาษาจีนของท่าน 
  นอ้ยท่ีสุด 
  นอ้ย 
  ปานกลาง  
  มาก  
  มากท่ีสุด 
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ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5 = ดีมาก  4 = ดี  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะผูส้อน  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ก. ด้านบุคลกิภาพของอาจารย์     
1. ความพอใจการทกัทายของอาจารยค์ร้ังแรกท่ีเจอหนา้/ท่ีเขา้หอ้งเรียน      
2. ความพอใจการแสดงสีหนา้ของอาจารยเ์ม่ือพบเจอนกัศึกษาในหอ้งเรียน      
3. ความพอใจในความเหมาะสมการแต่งกายของอาจารย ์      
4. ความมัน่ใจในการพูดคุยหรือสนทนาระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา      
5. การวางตวัของอาจารย ์      
6. ความพอใจความเป็นกนัเองในการสนทนาในห้องเรียน      

7. ความมัน่คงทางอารมณ์      

8. ความพอใจทางรูปร่างหนา้ตา การพดู      

9. ความพอใจใน การยนื การนัง่ การลุก การเดิน      

10. ความพอใจในวุฒิภาวะการพิจารณาปัญหาดว้ยความรอบคอบ      

ข. ด้านความมีมนุษยสัมพนัธ์ของอาจารย์ ท่านคิดว่าอาจารย์มีมนุษยสัมพันธ์เพยีงใด 

11. อาจารยท์กัทายอยา่งเป็นกนัเอง      
12. ในการเจอหนา้อาจารยท์กัทายอยา่งยิม้แยม้แจ่มใส      
13. มีความเอ้ือเฟ้ือกบันกัศึกษา      
14. การใหเ้กียรติและมีมารยาทในการสนทนา      

 
ส่วนที ่3 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน   

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ก. การเตรียมการสอน     
1. การเตรียมเนือ้หาก่อนสอน      

2. การเตรียมส่ือก่อนสอน      

ข. เทคนิคการสอนและการส่ือสารเนือ้หาของอาจารย์ 
3. การน าเข้าสูบ่ทเรียน      

4. ขัน้ตอนการถ่ายทอดความรู้      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5. ความถนดัในการใช้ส่ือการสอน      

6. ความทนัสมยัในการใช้ส่ือการสอน      

7. การเช่ือมโยงเนือ้หากบัส่ือการสอน      

8. ระดบัความสามารถในการสอน      

9. ความมัน่ใจในเนือ้หาของการสอน      

10. การรักษาเวลา      

 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อเน้ือหาวชิา    

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สามารถพดูภาษาจีนได้      

2. สามารถเขียนภาษาจีนได้ถกูต้อง      

3. สามารถอ่านภาษาจีนได้เข้าใจ      

4. สามารถฟังภาษาจีนแล้วมีความเข้าใจ      

5. สามารถน าความรู้ท่ีมีไปส่ือสารในการท างานได ้      

 

ส่วนที ่5 คิดเห็นของผูต้อบแบบวดัความพึงพอใจต่อการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความรู้และทกัษะของอาจารยใ์นการสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อวดั

การพฒันาดา้นความรู้  
     

2. ความรู้และทกัษะของนกัศึกษาในการท าขอ้สอบแบบปรนยั และแบบ
อตันยั 

     

3. ความสม ่าเสมอในการวดัและประเมิณผลอยา่งต่อเน่ือง      
4. รูปแบบท่ีใชใ้นการวดัและประเมิณผล      
5. การติดตามวดัผลในชีวิตประจ าวนั      
6. ความเพียงพอของเวลาท่ีใชใ้นการวดัผล      
7. การใชส่ื้อในการวดัผล      
8. การวเิคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบในการวดัและประเมินผล      
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ส่วนที ่6 ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้ค าถามใหพ้ิจารณาประเด็นเร่ือง ปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
-- ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบวดัความพงึพอใจนี ้-- 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ประวตัิคณะผู้จยั 



 

 

 

 

ประวตัิคณะผู้วจิยั 

 

1. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นางส าราญ  จูช่วย (หวัหนา้โครงการ) 

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)  Sumran  Juchooy 

วุฒิการศึกษา            กศม. หลกัสูตรและการสอน                       

        ต าแหน่ง  หวัหนา้หมวดศึกษาทัว่ไป 

สถานทีท่ างาน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ประสบการณ์ด้านการวจัิย 

1. การพฒันาความสามารถในการรู้จกัตนเองต่อการเลือกสาขางานอาชีพ 

2. รูปแบบความคิดท่ีส่งผลต่อการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

3. แนวทางการประชาสัมพนัธ์ตามคุณลกัษณะตามคุณลกัษณะของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน 

       ประวตัิการได้รับทุน 

 1. ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ เร่ือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ

ดั้งเดิมของชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร ของส านกันโยบายและแผนงานกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2549 

       ผลงานวจัิยทีพ่มิพ์เผยแพร่ 

 1. บทความวารสารวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. บทความวารสารวชิาการวิทยาลยัราชพฤกษ ์

2. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวอาภาภรณ์  ดิษฐเล็ก 

      ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)Aphaphon  Ditlek 

        วุฒิการศึกษา   กศ.ม. สาขาภาษาไทย จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

        ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหมวดศึกษาทัว่ไป วทิยาลยัราชพฤกษ ์   

สถานทีท่ างาน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

        ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

                1.ปริญญานิพนธ์เร่ือง พฒันาการของนิราศร้อยแกว้ เสนอต่อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2547 
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             2. คณะผูว้จิยัในรายงานวจิยัเร่ือง “วสิัยทศัน์ผูสู้งอายดุา้นการสร้างเสริมสุขภาพ : สังเคราะห์

จากเวทีประชาคม”   

       ประวตัิการได้รับทุน 

1. ไดรั้บทุนอุดหนุนการท าปริญญานิพนธ์ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

2. ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพเร่ือง“วสิัยทศัน์ผูสู้งอายุ

ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ : สังเคราะห์จากเวทีประชาคม”   

       ผลงานวจัิยทีพ่มิพ์เผยแพร่ 

           รายงานวิจยัเร่ือง “วิสัยทศัน์ผูสู้งอายุด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : สังเคราะห์จากเวที

ประชาคม” 
 

3. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวอมรรัตน์  ค  าบุญ 

    ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) Amonrat  Khambun 

   วุฒิการศึกษา วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวทิยาลยับรูพา 

    ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหมวดศึกษาทัว่ไป วทิยาลยัราชพฤกษ ์   

   สถานทีท่ างาน  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

    ประสบการณ์ด้านการวจัิย 

                1.วทิยานิพนธ์เร่ือง ผลของความต่างศกัยไ์บแอสต่อโครงสร้างของฟิลม์บางไททาเนียมได

ออกไซดท่ี์เคลือบดว้ยวธีิรีแอคทีฟ สปัตเตอริง ท่ีมีผลต่อการเกิดอปาไทท ์เสนอต่อบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2551 

    ประวตัิการได้รับทุน 

ไดรั้บทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวทิยานิพนธ์ของมหาวทิยาลยับูรพา  

    ผลงานวจัิยทีพ่มิพ์เผยแพร่ 

           น าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 วนัท่ี 14-15  มีนาคม 2551 ท่ี

มหาวทิยาลยับูรพา เร่ือง ผลของความต่างศกัยไ์บแอสต่อโครงสร้างของฟิลม์บางไททาเนียมได

ออกไซดท่ี์เตรียมดว้ยวธีิรีแอคทีฟ อลับาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง 
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