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การวิจยั ครั้ งนี้ มีจุดมุ่งหมายคื อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน
ของครู อาสาชาวจีน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ ในการสอนของครู อาสาชาวจีนจาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา
การเก็ บ ข้อ มู ล ใช้ แ บบสอบถามนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการโรงแรมและการท่ อ งเที่ ย วที่
ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาภาษาจี น เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น
จานวน 90 ฉบับ สอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของครู อาสาสมัคร
ชาวจีน 7 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูล ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา ตอนที่ 2 เป็ นการ
สอบถามความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษา ตอนที่ 3 เป็ นการสอบถาม
ความพึงพอใจต่อคุ ณลักษณะของผูส้ อน ตอนที่ 4 เป็ นการสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ ตอนที่ 5 เป็ นการสอบถามความพึงพอใจของนักศึ กษาที่มีต่อเนื้ อหาวิชา
ตอนที่ 6 เป็ นการสอบถามความพึงพอใจต่อการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ของครู ผสู้ อน และ
ตอนที่ 7 เป็ นส่ วนข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุ งในการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาจีน วิเคราะห์
ข้อมู ล โดยการหาค่ า ร้ อยละ (Percentange) และค่ าเฉลี่ ย (Mean) เปรี ย บเที ย บข้อมูล โดยใช้ส ถิ ติ
ทดสอบสมมติฐานค่า t-test แบบ Independent ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนวิชาภาษาจีนกับครู
อาสาสมัครชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครู อาสาชาวจีนในทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและผลการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาชาวจีน จาแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผูส้ อน กิจกรรม
การเรี ยนการสอนของอาจารย์ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเนื้ อหาวิชา การวัดผล ประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนไม่แตกต่างกัน ส่ วนการเปรี ยบเทียบจาแนกตามอายุที่เห็นความแตกต่างกัน

ง

ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ด้านคุ ณลักษณะของอาจารย์พบว่ากลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี
และกลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิ กภาพของอาจารย์ดา้ นการทักทายของอาจารย์ครั้ง
แรกที่เจอหน้ามากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี โดยกลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพ
ของอาจารย์ดา้ นการแสดงสี หน้า การยืน การนัง่ การลุก และการเดินของอาจารย์ มากกว่ากลุ่มอายุ
ต่ากว่า 20 ปี ส่ วนด้านการความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันพบว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มอายุ 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.

ฉ

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 25year-old students.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาเป็ นสิ่ งที่ กาเนิ ดขึ้นมาพร้ อมกับมนุ ษยชาติ โดยมีวิวฒั นาการให้สอดคล้องกับสภาพ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่เห็นเด่นชัด คือ ภาษาเขียน และภาษาเขียนนี้ เองได้กลายเป็ นรหัสของ
บรรดาสรรพความรู ้และภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น เมื่อสังคมมีความซับซ้อนและเชื่ อมโยง
กันมากขึ้นภาษาก็ยงิ่ ทวีความสาคัญ ภาษาบางภาษาจึงถูกกาหนดให้เป็ นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารอย่าง
แพร่ หลาย จากสภาพของสังคมที่ ถูกเชื่ อมเป็ นหนึ่ งเดี ยวโดยเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทาให้บรรดา
สรรพวิชาและศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ทวั่ โลกได้เปิ ดกว้างให้ผคู ้ นเข้าไปสื บค้น เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต การประกอบอาชี พ และพัฒนาหน้าที่การงาน ดังนั้น เชื่ อกันว่า
คนในสังคมปั จจุบนั มีความจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาที่หนึ่ งเป็ นภาษาแม่
หรื อภาษาของตนเอง ภาษาที่สองเป็ นภาษาในภูมิภาคที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตนเอง เช่น คนเอเชี ย
อาจเรี ยนรู้ภาษาจีน ภาษาเกาหลีหรื อภาษามลายู เป็ นต้น และภาษาที่สามคือภาษาสากล ซึ่ งเป็ นภาษา
ที่ใช้กนั ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษ
ผูท้ ี่มีทกั ษะทางภาษากลายเป็ นผูท้ ี่มีโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงโอกาส
ในการทางานและประกอบอาชี พ ซึ่ งในหลายทศวรรษที่ ผ่านมาการเรี ยนรู ้ ภาษาได้มุ่งไปที่ ภาษา
ตะวันตกไม่วา่ จะเป็ นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน จะมีภาษาในซี กโลกตะวันออกบ้างแต่ก็ไม่
มากนัก เช่ น ภาษาญี่ปุ่น เป็ นต้น แต่ในช่ วงสองถึ งสามทศวรรษที่ผ่านมา ผูค้ นต่างให้ความสนใจ
ศึกษาภาษาตะวันออกมากขึ้ น ด้วยเหตุ ผลทางการค้าและการลงทุ น ภาษาจี นและภาษาเกาหลี จึง
ได้รับความสนใจศึกษามากขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีนเพราะด้วยประชากรจานวน
มหาศาลและการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของสาธารณรั ฐประชาชนจีนส่ งผลให้ประชาชนมี รายได้
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จึงเป็ นพลังดึงดูดการค้าและการลงทุนที่ทุกคนต่างจับตามอง จนมีคากล่าวว่า “ถนน
ทุกสายมุ่งสู่ จีน” ส่ งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้ กลายเป็ นตลาดการค้าและการลงทุนที่
สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ดังที่พบว่าในปี พ.ศ. 2548 เศรษฐกิ จของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของเศรษฐกิ จโลก (มติชน, 13 ตุลาคม 2551 : 32) ขณะที่การค้าและการ
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ลงทุนกับประเทศไทยก็มีอตั ราการขยายตัวถึงร้อยละ 33 และอนาคตยังเชื่ อกันว่าถนนสายเศรษฐกิจ
ระหว่างจีนและไทยจะเชื่ อมโยงต่อกันอย่างสมบูรณ์ ดว้ ยความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ดังนั้น
ภาษาจีนจึงเป็ นภาษาที่มีความจาเป็ นต่อการค้าและการลงทุนอย่างมากสาหรับอนาคตอันใกล้น้ ี
ภาษาจี น เป็ นภาษาที่ มี ค นใช้สื่ อ สารมากที่ สุ ด ในโลก ด้ว ยประชากรของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี นมี มากกว่า 1,300 ล้านคน ไม่นับรวมชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ อี กทัว่ โลก
และเป็ นภาษาของประเทศที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงเป็ นภาษาที่คนไทย
มี ค วามคุ ้นเคยเพราะเป็ นภาษาที่ ไ ด้เดิ นทางเข้า มาพร้ อมกับ คนไทยเชื้ อ สายจี น ในประเทศไทย
สาหรับการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่ งเป็ นการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนเอกชนที่จดั ตั้งโดยชุ มชนหรื อท้องถิ่ นที่รวมตัวกัน
ต่อมาได้มีการรวมตัวกันในนามของสมาคมชาวจีน การเรี ยนการสอนภาษาจีนต้องหยุดชะงักและ
ถู กควบคุ ม อย่างเข้ม งวดในช่ วงที่ สาธารณรั ฐประชาชนจี นมี ก ารเปลี่ ยนแปลงการปกครองไปสู่
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิ สต์ จนกระทัง่ มีการรื้ อฟื้ นและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่าง
เป็ นทางการขึ้นอีกครั้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยในปี พ.ศ. 2518 การจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาจีนจึ งกลับมาตื่ นตัวอี กครั้ ง แต่เหตุ การณ์ ก่อนหน้านี้ ก็ได้ก่อให้เกิ ดผลกระทบ
และข้อจากัดของการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
รัฐบาลไทยได้ตระหนักและมองเห็นอนาคตของจีนบนเวทีโลกเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ
จึงได้มีความพยายามส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2521 โดยกระทรวงศึกษาธิ การให้บรรจุภาษาจีนเป็ นวิชาเลื อกเสรี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2524 แต่ก็ไม่ได้มีการจัดการเรี ยนการสอนกันอย่างจริ งจัง
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2535 จึ งมี ความพยายามขึ้ นอี กครั้ งในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจี นทั้งใน
ระดับ อาชี ว ศึ ก ษาและระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน ในปั จ จุ บ ัน
ภาษาต่ า งประเทศที่ มี ก ารสอนในประเทศไทยมี จานวน 19 ภาษา ได้แก่ ภาษาอัง กฤษ ฝรั่ ง เศส
เยอรมัน อิ ตาเลี ย น สเปน รั ส เซี ย โปรตุ เกส จี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี เวีย ดนาม เขมร พม่ า ลาว มาเลย์
อาหรั บ ฮิ น ดู บาลี สั น สกฤต และกรี ก ภาษาต่ า งประเทศที่ มี ก ารสอนในสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึ กษาทุกภู มิภาคคือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และทั้งสองภาษานี้ยังเป็ นวิชาที่มีการ
เรี ยนการสอนในทุกระดับด้ วย ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มีการสอนในระดับการศึกษาที่ต่างกัน
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ออกไป และต่างกันในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ภาษาฝรั่งเศสซึ่ งเป็ นภาษาต่างประเทศที่มีการสอนใน
ระบบมานานกว่าภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ยกเว้น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่ก็ไม่ได้เปิ ดสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อภาษาญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นภาษาต่างประเทศที่เป็ นที่นิยม
อันดับ 3 รองจากภาษาอังกฤษและจีนในสถาบันการศึกษา ก็มีการสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
จนถึงอุดมศึกษา และในระดับอุดมศึกษาเป็ นระดับที่มีการสอนภาษาต่างประเทศมากที่สุด รวม
ทั้งสิ้ น 19 ภาษาดังกล่าว และภาษาเพื่อนบ้านของเรา เช่น ภาษาลาว พม่า และมาเลย์ ก็มีการสอน
ในมหาวิทยาลัยตามความใกล้ชิดทางภูมิภาคแตกต่างกันออกไป (ปราณี กุลละวณิ ชย์, 2549 : 6)
การเรี ยนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในไทย เริ่ มต้นเมื่อ พ.ศ. 2515 ที่คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ท่ามกลางบรรยากาศปิ ดทางการเมื องอันปกคลุ มด้วยความหวัน่ เกรงภัย
คอมมิ ว นิ ส ต์ และสงครามเย็น ที่ แ ผ่ไ ปทุ ก ภู มิ ภ าคของโลก ขณะนั้น ไทยยัง ไม่ มี ก ารสถาปนา
ความสัม พันธ์ ทางการทู ตกับ สาธารณรั ฐประชาชนจี น การสถาปนาเพิ่ งเกิ ดขึ้ นในปี พ.ศ. 2518
ภายหลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนภาษาจีนไปแล้วเป็ นเวลา 3 ปี
ในปี พ.ศ. 2515 ศาสตราจารย์ ดร. เขียน ธี ระวิทย์ อาจารย์ประจาแผนกวิชาการต่างประเทศ
และการทู ต คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ได้ด าริ ว่า บริ บ ทโลก (Global Context)
เปลี่ยนไป จีนมีความขัดแย้งกับโซเวียตและต้องการสหรัฐอเมริ กามาคานอานาจ อีกทั้งจีนได้รับการ
ยอมรับจากสังคมโลกมากขึ้น ขณะเดียวกันบริ บทภูมิภาค (Regional Context) ก็เปลี่ยน จีนต้องการ
ไทยเป็ นมิ ตรเพื่อคานอานาจของโซเวียตที่ แผ่ขยายอย่างรวดเร็ วมาในกัม พูช าและเวีย ดนาม ใน
สภาวะเช่ นนี้ ไทยจะไม่สามารถต้านกระแสหลักของโลกที่ กาลังคื บคลานมา สยามประเทศต้อง
เตรี ยมพร้ อมส าหรั บ รั บ มื อสถานการณ์ ของโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไป เหนื อสิ่ ง อื่ นใด ไทยจะต้องมี
บุคลากรที่รู้ภาษาจีนที่จะเสริ มการดาเนิ นนโยบายต่างประเทศให้มีสมรรถภาพที่ดีข้ ึน มหาวิทยาลัย
ในฐานะแหล่งผลิตองค์ความรู ้ และแหล่งชุ มนุ มภูมิปัญญาของชาติจะนิ่ งนอนใจอยูม่ ิได้ ควรจะต้อง
ดาเนินการเปิ ดการเรี ยนการสอนภาษาจีนขึ้นในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นสถาบันการศึกษาเอกชนอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลการจัดการเรี ยน
การสอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ต้ งั แต่ปีการศึกษา
2549 เป็ นต้นมา และในปี การศึ ก ษา 2551 ได้เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาโทเพิ่ม ขึ้ น ซึ่ ง ในระดับ
ปริ ญญาตรี ที่วิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอน บรรจุวิชาภาษาจีนไว้ในหมวดศึกษาทัว่ ไปให้เป็ นวิชา
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เลือกในกลุ่มภาษา และในปี การศึกษา 2551 วิทยาลัยได้เข้าร่ วมโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ
ด้วยการแลกเปลี่ ย นครู อาสาสมัค รชาวจี น โดยครู อาสาสมัครเหล่ า นี้ ต้องส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท หรื อก าลัง ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาโทและอยู่ ใ นระหว่ า งการท า
วิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ มาสอนในวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกครู อาสาสมัคร
ชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจี น ส่ งมาเป็ นครู ผสู ้ อนวิชาภาษาจี นในวิทยาลัย ตามที่วิทยาลัย
ประสานขอจานวนบุ ค ลากร โดยครู อาสาสมัครชาวจี น เหล่ า นี้ จะมาท าหน้าที่ เป็ นครู ผูส้ อนวิชา
ภาษาจีน 1 และวิชาภาษาจีน 2 ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในคณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนใน
วิชาภาษาจีนนั้น ครู ผสู ้ อนที่เป็ นคนจีน เมื่อมาทาหน้าที่ในการสอนให้แก่นกั ศึกษาซึ่ งเป็ นคนไทย
ต้องมี การปรั บตัวให้สามารถเข้า กับวัฒนธรรมประเพณี ของไทย ทั้ง ยังต้องเรี ย นรู ้ วิถี ชี วิตความ
เป็ นอยูข่ องนักศึกษาไทย พัฒนาวิธีการสื่ อสารให้สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผรู ้ ับสารได้อย่าง
ถูกต้อง
หมวดศึ ก ษาทั่วไปในฐานะที่ เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ห น้า ที่ บ ริ ห ารจัด การเรี ย นการสอนใน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ได้บรรจุกลุ่มวิชาในการจัดการเรี ยนการสอนให้คณะ
สาขาต่ า งๆ ดัง นี้ 1) กลุ่ ม สั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ 2) กลุ่ ม ภาษาศาสตร์ 3) กลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 4) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ภาษาจีนจัดเป็ นรายวิชาหนึ่ งที่
อยูใ่ นกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของหมวดศึกษาทัว่ ไปที่ตอ้ งบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
ทั้งในด้านครู ผสู้ อนและผูเ้ รี ยน การที่วิทยาลัยรับครู อาสาสมัครชาวจีนมาสอนให้แก่นกั ศึกษาที่เป็ น
คนไทยในแต่ ละรุ่ นนั้น ครู อาสาเหล่ านี้ จะมีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถในการสอน และ
ทัศนคติ แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะและความรู้
ความสามารถ ของครู อาสาสมัค รชาวจี นที่ จะรั บ เข้า มาในปี การศึ ก ษาต่ อ ๆ ได้ตรงตามความ
พึ ง พอใจของผูเ้ รี ย น จึ ง ต้อ งมี ก ารส ารวจความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาในด้า นต่ า งๆ เกี่ ย วกับ ครู
อาสาสมัครชาวจีน ซึ่ งผลที่ได้จากการสารวจดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลในการพัฒนาครู ผสู ้ อน สื่ อการ
สอน วิธีการคัดเลื อกคุ ณลักษณะที่เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยนของครู อาสาสมัครชาวจีนซึ่ งข้อมูลที่ได้รับ
จากกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นฐานในการทาความเข้าใจ ชี้แนะแนวทางให้แก่ครู อาสาสมัครชาวจีนที่เข้ามา
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สอนในปี การศึ กษาต่อไป อันจะเกิ ดประสิ ทธิ ผลต่อผูเ้ รี ยนในด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา และ
เกิดประสิ ทธิ ภาพแก่หมวดศึกษาทัว่ ไปในการจัดการเรี ยนการสอนที่สัมฤทธิ์ ผลยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ ในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีนจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศและอายุของนักศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาสาหรับการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2
กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชั้นปี ที่ 1, 2 ปี การศึกษา 2552 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2 โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 90 คน
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรพืน้ ฐาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ อายุ

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อการสอนของครู
อาสาสมัครชาวจีน
ด้านคุณลักษณะผูส้ อน
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้านเนื้ อหาวิชา
ด้านการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้

ภาพที่ 1

ษ์ที่มีต่อ
การสอนวิชาภาษาจีนของครู อาสาสมัครชาวจีนระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2552

7

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกหรื อระดับความพอใจของแต่ละบุคคล ที่ส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซึ่ งเกิดจากความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ และปั จจัยสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่มากระตุน้
ครู อาสาสมัครชาวจีน หมายถึง บุคคลที่ผา่ นการทาสัญญาระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาร่ วมกับฝ่ ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจาประเทศไทย โดยการคัดเลือก
บัณฑิตชาวจีนที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทเป็ นครู อาสาสมัครสอนภาษาจีน
และต้องสอนในระดับอุดมศึกษาเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยเริ่ มปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่ขอมา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี การศึกษา ภาระหน้าที่การสอนของครู อาสาสมัครชาว
จีนมี 4 ด้านได้แก่
1. ด้านคุ ณลัก ษณะผูส้ อน หมายถึ ง บุ คลิ ก และความมี มนุ ษ ยสัมพันธ์ ของครู
อาสาสมัครชาวจีน ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ผสู้ อนมี 6 ลักษณะ คือ ลักษณะการทักทาย ลักษณะ
การแสดงออกทางสี หน้าของอาจารย์ ลักษณะการแต่งกายของอาจารย์ ลักษณะความมัน่ ใจในการ
พูดหรื อการสนทนาระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ลักษณะการวางตัวของอาจารย์ และลักษณะความ
มัน่ คงทางอารมณ์ ของอาจารย์ ส่ วนด้านที่ 2 ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ของอาจารย์มี 4 ลักษณะ คือ
ลักษณะความเป็ นกันเองของอาจารย์ ลักษณะการทักทายอย่างยิม้ แย้มแจ่มใสของอาจารย์ ลักษณะ
ความเอื้อเฟื้ อของอาจารย์ รวมทั้งลักษณะการให้เกียรติและการมีมารยาท
2. ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึ ง การเตรี ยมการสอน เทคนิคการสอน
และการสื่ อสารเนื้ อหาของอาจารย์ ในด้านการเตรี ยมการสอนมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการเตรี ยม
เนื้ อหาก่ อนสอน และลักษณะการเตรี ยมสื่ อก่ อนสอน ส่ วนด้านเทคนิ คการสอนและการสื่ อสาร
เนื้ อหาของอาจารย์มี 8 ลัก ษณะ คื อ ลักษณะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ลักษณะการถ่ ายทอดความรู ้
ลักษณะความชานาญในการใช้สื่อการสอน ลักษณะการเชื่อมโยงเนื้ อหาเข้ากับสื่ อการสอน ลักษณะ
ความสามารถในการสอน ลักษณะความมัน่ ใจในเนื้อหาการสอน และลักษณะการตรงต่อวลา
3. ด้านเนื้อหาวิชา หมายถึง การเลือกและการจัดลาดับเนื้ อหาที่สอน โดยพิจารณา
จากความสามารถของนักศึกษาในการพูด เขียน อ่าน ฟัง ตลอดจนการนาความรู ้ที่ได้ในห้องเรี ยนไป
ใช้ประโยชน์ดา้ นการสื่ อสารในการทางาน
4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ หมายถึง ความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่ องมือที่เหมาะสม ความรู้และทักษะของนักศึกษาในการทาข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
ความสม่าเสมอในการประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง รู ปแบบการวัดผล ประเมินผล การติดตามวัดผลใน
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ชีวิตประจาวัน ความพอเพียงของเวลาที่ใช้ในการวัดผล การใช้สื่อในการวัดผล การวิเคราะห์ความ
ยากง่ายของข้อสอบในการวัดผลและประเมินผล
นักศึกษาหมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับการสอนวิชา
ภาษาจีนโดยครู อาสาสมัครชาวจีน
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษาในด้านเพศและอายุของศึกษา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากความพึงพอใจของนักศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาครู อาสาสมัครชาวจีนในด้านคุ ณลักษณะ กิ จกรรมการเรี ยนการสอน เนื้ อหาวิชาที่
สอน วิธีการสอน สื่ อการสอน การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ และการปรับตัวในการใช้ชีวิตใน
วิทยาลัยให้บรรลุวตั ถุประสงค์การจัดการศึกษาของหมวดศึกษาทัว่ ไปต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีต่อการสอนของครู อาสาสมัคร
ชาวจีนครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏี เอกสาร รายงานและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นฐาน
ทางความคิด ซึ่ งจะนาไปสู่ กรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
1. ความหมายของความพึงพอใจ
2. ทฤษฎีความพึงพอใจ
3. หลักแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอน
3.1 ความหมายของการสอน
3.2 องค์ประกอบของการสอน
3.3 ลักษณะการสอนที่ดี
3.4 สื่ อการเรี ยนการสอน
3.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
4. นโยบายการเปิ ดหลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
4.1 อาจารย์สัญชาติจีนที่สอนภาษาจีน
4.2 การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนของวิทยาลัยราชพฤกษ์
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ มีความหมายโดยทัว่ ไปว่า ระดับความรู ้ สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง อีกทั้งยังมีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดงั นี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายความพึงพอใจหมายถึง ความ
พอใจ ความชอบใจ
กาจนา ภานุสุรพันธ์ ให้ความหมาย ความพึงพอใจหมายถึง ระดับความรู้สึก หรื อความนึ ก
คิด ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ได้รับตามที่คาดหวัง
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วอลเลอร์ สเตน (Wallerstein, 1971 : 256 อ้างถึ งในธี ระ สุ ภาวิมล, 2551 : 7-8) ได้ใ ห้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมายและอธิ บายว่า ความพึงพอใจเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็ น
ได้ชดั เจน แต่สามารถคาดคะเนได้วา่ มีหรื อไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่านั้น การที่จะทา
ให้เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปั จจัยและองค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุของความพึงพอใจนั้น
หลุ ย จาปาเทศ (2539 :14) กล่ าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความต้องการ (Need) ได้
บรรลุ เป้ าหมายพฤติ ก รรมที่ แสดงออกมาก็ จ ะมี ค วามสุ ข สั ง เกตได้จ ากสายตา ค าพูด และการ
แสดงออก
กู๊ด (Good, 1973 : 320 อ้างถึงในประภา ตุลานนท์, 2540 : 23) อธิ บายว่า ความพึงพอใจ
หมายถึ ง คุ ณภาพหรื อระดับความพึ งพอใจ ซึ่ งเป็ นผลจากความสนใจต่ า ง ๆ และทัศ นคติ ข อง
กิจกรรม
ความพึ ง พอใจเป็ นปั จจัย ส าคัญ ในการจัด การเรี ย นการสอนให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ ดัง ที่
ประภา ตุลานนท์ (2540 :23) กล่าวว่า การที่บุคคลจะเรี ยนรู ้หรื อมีพฒั นาการและความเจริ ญงอกงาม
นั้นบุคลจะต้องอยูใ่ นสภาวะพึงพอใจ สุ ขใจ เบื้องต้นนัน่ คือ บุคคลต้องได้รับการจูงใจทั้งในลักษณะ
นามธรรมและรู ปธรรม สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนที่มีสติปัญญาเท่ากัน ถ้ามีแรงจูงใจในการเรี ยนต่างกันจะ
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน
นอกจากนั้น ธี ระ สุ ภาวิมล (2551 : 21) ได้อธิ บายไว้ในทานองเดียวกันว่า ความพึงพอใจ
เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องกับอารมณ์ ความรู ้ สึก และทัศนคติ อนั เนื่ องมาจากสิ่ งเร้ า และแรงจู งใจ ซึ่ ง
ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม และเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการทากิจกรรมต่าง ๆ
จากความหมายขั้นต้นสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกหรื อ ระดับ
ความพอใจของแต่ละบุคคล ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซึ่ งเกิดจากความรู้สึกนึก
คิดและปั จจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มากระตุน้ ซึ่ งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความ
แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการจัดการเรี ยนการสอนจึงจาเป็ นต้องสร้ างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ความพึ ง พอใจ มี ค วามสนใจในการเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนประสบความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
ทฤษฎีความพึงพอใจ
เออร์ เนส และอิลเจล (Ernest & llgen, 1980 : 306 อ้างถึงใน พูนศิริ อรุ ณเนตร, อรวรรณ
สมบูรณ์สาร และทวีสุข ปทุมานุสสรณ์. 2543 : 11 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นแรงจูงใจของมนุ ษย์
ที่ต้ งั อยูบ่ นความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผมสัมฤทธิ์ และ
แรงจูงใจ (Intensive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการ
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มัลลินส์ (Mullins, 1985 : 280 อ้างถึงใน พูนศิริ อรุ ณ เนตร, อรวรรณ สมบูรณ์สาร และ
ทวีสุข ปทุมานุ สสรณ์. 2543 : 11-12) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ ง
ต่ า ง ๆ หลาย ๆ ด้ า น เป็ นสภาพภายในที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในงานทั้งด้านปริ มาณและคุ ณภาพ เกิ ดจากมนุ ษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัว
บุคคล ซึ่ งเกิ ดจากการที่ ตนเองพยายามจะบรรลุ ถึงเป้ าหมายบางอย่าง เพื่อจะสนองตอบต่อความ
ต้องการ หรื อคาดหวังที่ มีอยู่และเมื่อบรรลุ เป้ าหมายนั้นแล้ว ก็จะเกิ ดความพอใจเป็ นผลสะท้อน
กลับไปยังจุดเริ่ มต้นเป็ นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก
ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอน นักจิตวิทยาแบ่งการจูงใจเกี่ ยวกับการศึ กษา
ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) แรงจู งใจภายใน (Intrinsic Motivation) ได้แก่ การจูงใจที่เกิดจากความรู ้ สึกภายใน
ของผูเ้ รี ย นเอง เช่ น ความต้อ งการ ความสนใจและทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อวิ ช าที่ เ รี ย นท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
ความรู ้ สึก กระตื อรื อร้ น อยากรู ้ อยากเห็ น อยากเรี ยน เต็มใจและตั้งใจเรี ยน เพราะต้องการความรู้
มิใช่เรี ยนเพราะหวังผลอย่างอื่น
2) แรงจู งใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ได้แก่ การจูงใจที่เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกมาชักจูงหรื อกระตุ น้ ให้เกิ ดการจูงใจภายในขึ้ นเป็ นต้นว่า วิธีสอน บุคลิกภาพของผูส้ อน
และเทคนิ คที่ครู ใช้ในการสอนจะเป็ นสิ่ งจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความรู ้สึกอยากเรี ยน การกระทาที่เกิ ด
จากแรงจูงใจภายนอกไม่ได้เป็ นการกระทา เพื่อความสาเร็ จในสิ่ งนั้นอย่างแท้จริ งแต่เป็ นการกระทา
เพื่อสิ่ งจูงใจอย่างอื่น เช่น การเรี ยนที่หวังคะแนน นอกเหนือไปจากการได้รับความรู้
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่ท าให้ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่พึ ง
ประสงค์ การจูงใจภายในจึ งเป็ นลักษณะการจูงใจที่ ดีและมี อิท ธิ พลที่ สุดต่ อกระบวนการเรี ยนรู ้
ดังนั้นจึ งควรส่ งเสริ มให้เกิ ดแรงจูงใจภายในขึ้นโดยใช้การจูงใจภายนอกยัว่ ยุให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความ
สนใจ เช่น ใช้หลักการให้รางวัล และลงโทษการชมเชยและการตาหนิ การแข่งขันและการร่ วมมือ
ต่าง ๆ แต่ในความเป็ นจริ งการจัดการศึกษาโดยทัว่ ไปมักพบว่า การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิด
แรงจูงใจภายในขึ้นนั้น กระทาได้อยากมากเพราะเหตุน้ ี ในการจัดการศึกษาจึงพบเสมอว่า ส่ วนใหญ่
จะสร้างแรงจูงใจภายนอกก่อน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจภายในขึ้นภายหลังและในการสร้างแรงจูงใจ
ไม่ว่าจะเป็ นแรงจูงใจภายในหรื อภายนอกจะต้องทาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ องตลอดเวลา จึงจะ
บัง เกิ ดผลดี ท้ งั นี้ เพราะว่า เมื่ อร่ างกายเกิ ดความต้องการจะท าให้เกิ ดแรงขับ หรื อแรงจูง ใจที่ เป็ น
ตัวกระตุน้ หรื อผลักดันให้ร่างกายแสดงพฤติกรรม เพื่อให้ได้สิ่งที่ตอ้ งการพฤติกรรมที่กระทาจึงมี
ทิ ศ ทางหรื อ จุ ดมุ่ ง หมาย เมื่ อร่ า งกายได้สิ่ ง ที่ ต้องการ ก็ จะเกิ ดความพึ ง พอใจแรงขับ ก็ จะลดลง
(ประภา ตุลานนท์, 2540 : 25) เพราะฉะนั้นในการเรี ยน การสอน ครู ผสู้ อนจะต้องพยายามสร้าง
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สิ่ งจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดแรงขับหรื อแรงจูงใจอย่างสม่าเสมอ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้สนใจติดตามบทเรี ยน
อย่างต่อเนื่องทาให้เรี ยนรู ้อย่างได้ผล
การจัดการเรี ยนการสอนทางด้านภาษานั้นโดยเฉพาะการเรี ยนการสอนภาษาจีนซึ่ งเป็ น
ภาษาต่ า งประเทศที่ ค่ อนข้า งยากทั้ง ในการออกเสี ย งและการเขี ย นตัวอัก ษร จาเป็ นที่ ต้องอาศัย
แรงจู ง ใจหรื อ สภาวะที่ ก ระตุ ้น เร้ า ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด ความสนใจเรี ย นมาก ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง เห็ น ว่ า
การศึ กษาความพึง พอใจของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนภาษาจี นเป็ นสิ่ งสาคัญ และควรศึ กษาจากปั จจัย
สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนและอาจมีผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ได้แก่
1) บุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์
2) การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ในด้านการเตรี ยมการสอน เทคนิ คการสอน
และการสื่ อสารเนื้อหา
3) การนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
หลักแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการสอน
ความหมายของการสอน
บุ คคลโดยทัว่ ไปส่ วนใหญ่จะเข้าใจว่า การสอน คื อ การถ่ า ยทอดเนื้ อหาวิชา โดยใช้
วิธีการบอกให้ทา ให้จา ให้จด และนาไปท่องจา เพื่อสอนต่อไป แต่ในแวดวงของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจะเข้าใจว่า การสอนมิได้หมายถึง การบอกให้ทา ให้จา ให้จด แต่เพียงอย่างเดียว การสอน
มีความหมายลึกซึ้ งกว่านั้น กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ครู นามาใช้เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เรี ยก
ได้วา่ เป็ นการสอนทั้งสิ้ น
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสอนไว้หลายทัศนะ ดังนี้
สุ ม น อมรวิว ฒ
ั น์ (2533 : 460) อธิ บ ายความหมายของการสอนไว้ว่า การสอน คื อ
สถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่
1) มี ค วามสั ม พันธ์ และปฏิ สั ม พัน ธ์ เกิ ดขึ้ น ระหว่า งครู ก ับ นัก เรี ย น นัก เรี ย นกับ
นักเรี ยน นักเรี ยนกับสิ่ งแวดล้อม และครู กบั นักเรี ยนกับสิ่ งแวดล้อม
2) ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์น้ นั ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่
3) ผูเ้ รี ยนสามารถนาประสบการณ์ใหม่น้ นั ไปใช้ได้
สุ พิ น บุญชู วงศ์ (2531 : 3-4) ให้ความหมายของการสอนไว้ว่า การสอน คื อ การจัด
ประสบการณ์ ที่เหมาะสมให้แก่ ผเู ้ รี ยน เพื่อที่จะให้เกิ ดการเรี ยนรู้ หรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
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ในทางที่ดีข้ ึน การสอนจึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ก่อให้เกิ ดความเจริ ญงอกงาม การสอนจึงเป็ น
ภารกิ จที่ ตอ้ งใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิ ลป์ จึ งจะสามารถก่ อให้เกิ ดประสบการณ์ ที่มีความหมายต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรี ยน
ล าพอง บุ ญ ช่ ว ย (2530 : 8-9) กล่ า วถึ ง การสอนว่ า “เป็ นกระบวนการที่ มี ค วาม
สลับ ซับ ซ้อนต้องอาศัย ทั้ง ศาสตร์ และศิ ล ป์ อาศัย ศาสตร์ ก็ ตรงที่ ผูส้ อนจะต้องมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
หลักการสอน และเป็ นผูท้ ี่มีศิลปะหรื อกลวิธี มีเทคนิคในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย”
Moore, Kenneth D. (New York : Mc Grow Hill book CQ 1992), P.4 ให้ความหมาย
ของการสอนไว้ว่า “การสอน คือพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ งที่พยายามช่ วยให้บุคคลอื่นได้เกิ ดการ
พัฒนาตนในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ”
Hills, P.J. (London : Routledge & Routledege & Kegan Pay, 1984) PP.266 ให้คาจากัด
ความของการสอนไว้วา่ การสอน คือ กระบวนการให้การศึกษาแก่นกั เรี ยน ซึ่ งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
จากความหมายของการสอนที่ ป ระมวลมานี้ แสดงให้เห็ นว่า การสอนมี ความหมาย
ครอบคลุมทั้งด้านวิธีการ ด้านตัวบุคคล คือ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ด้านเป้ าหมาย
การสอนและด้านความสามารถของผูส้ อน ซึ่ งจะช่วยให้การสอนประสบผลสาเร็ จได้ดี ดังนั้น จาก
ความหมายข้างต้นจึ งสรุ ปความหมายของการสอนได้ว่า การสอน คื อ กระบวนการปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนด
ซึ่ งต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ ของผูส้ อน
องค์ ประกอบของการสอน
การสอนจะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ ยวข้องกับ
การสอน และมีการส่ งเสริ มให้เกิดการสอนประสบผลสาเร็ จได้ จัดเป็ นองค์ประกอบของการสอน
ทั้งสิ้ น มีนกั การศึกษาหลายท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสอนไว้ดงั นี้
สุ พิน บุญชูวงศ์ (2531 : 3-4) กล่าวถึงองค์ประกอบของการสอนไว้ 3 ประการ ได้แก่ ครู
นักเรี ยน และสิ่ งที่จะสอน สรุ ปได้ดงั นี้
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ครู เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญที่ ข าดไม่ ไ ด้ บุ ค ลิ ก ภาพและความสามารถของผูส้ อนมี
อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จกั เลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสม เพื่อ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนหรื อผูเ้ รี ยน เป็ นองค์ประกอบสาคัญเท่ากับผูส้ อน ความสาเร็ จในการศึกษาเป็ น
เป้ าหมายสาคัญของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจึงควรเป็ นผูแ้ นะแนว แนะนา และจัดประมวลประสบการณ์ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้มากที่สุด
สิ่ งที่จะสอน ได้แก่ เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ครู จะต้องจัดเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กนั น่าสนใจ
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของการเรี ยนการสอน
ลาพอง บุญช่วย (2530 : 8-9) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรี ยนการสอนไว้ 7 ประการ
ไว้ดงั นี้
1) ครู ผสู้ อน
2) ผูเ้ รี ยน
3) หลักสู ตร
4) วิธีสอน
5) วัตถุประสงค์ของการสอน
6) สื่ อการสอน
7) การประเมินผล
ไพฑูรย์ สิ นลารั ตน์ กล่าวว่า การสอนเป็ นกระบวนการสามเส้า อันประกอบด้วยส่ วน
สาคัญ ได้แก่
1) O = Objective = จุดมุ่งหมาย
2) L = Learning Experience = การจัดประสบการณ์การเรี ยนการสอน
3) E = Evaluation = การประเมินผล
จากองค์ประกอบของการสอนที่นกั การศึกษาทั้ง 3 ท่านเสนอไว้ เมื่อนามาพิจารณาแล้ว
สามารถวิเคราะห์แยกเป็ นองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านองค์ประกอบรวม หมายถึง องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่มาประกอบกัน
เป็ นการสอน อันประกอบด้วย
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1.1 ครู หรื อ ผูส้ อน หรื อ วิทยากร
1.2 นักเรี ยน หรื อ ผูเ้ รี ยน
1.3 หลักสู ตร หรื อ สิ่ งที่จะสอน
2. ด้านองค์ประกอบย่อย หมายถึง องค์ประกอบด้านรายละเอียดของการสอนซึ่ ง
จะต้องประกอบด้วยกระบวนการเหล่านี้จึงจะทาให้เป็ นการสอนที่สมบูรณ์ ได้แก่
2.1 การตั้งจุดประสงค์การสอน
2.2 การกาหนดเนื้อหา
2.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.4 การใช้สื่อการสอน
2.5 การวัดผลประเมินผล
ทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยนี้ ช่วยให้เป็ นการสอนที่สมบูรณ์ดว้ ยเหตุผล ดังนี้
1) การตั้งจุดประสงค์การสอน เป็ นองค์ประกอบสาคัญอันดับแรกของการสอน ทา
ให้ผสู ้ อนทราบว่าจะสอนเพื่ออะไร ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดพฤติกรรมใด มากน้อยเพียงใด เป็ นการสอนที่มี
เป้ าหมาย ขณะเดียวกันการตั้งจุดประสงค์การสอนจะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ อนในการเตรี ยมเนื้ อหา
การสอน การเลือกวิธีการสอน เลือกใช้สื่อการสอน และการวัดผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
สอน
2) การกาหนดเนื้ อหา องค์ประกอบข้อนี้ หมายรวมถึง การเลื อกและการจัดลาดับ
เนื้ อหาที่ ส อนด้วยการก าหนดเนื้ อหาจะทาให้ผูส้ อนได้ท ราบว่า จะสอนอะไร ผูเ้ รี ย นควรได้รับ
ประสบการณ์ ใ ดบ้า ง ประสบการณ์ ใ ดควรได้รั บ ก่ อ น และในขอบเขตมากน้อ ยเพี ย งใดจึ ง จะ
เหมาะสม การก าหนดเนื้ อหาไว้ล่วงหน้า จะท าให้การสอนมี ส าระคุ ม้ ค่ ากับเวลาที่ ผ่านไปและมี
คุณค่าแก่ผเู ้ รี ยน
3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ข้อนี้เป็ นองค์ประกอบสาคัญเช่นกัน เพราะทา
ให้ผสู ้ อนทราบว่าจะสอนอย่างไร ใช้วธิ ี การใดในการเสนอหรื อสร้างประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยนซึ่ ง
จะต้องใช้วธิ ี การที่เหมาะสม อาจใช้วิธีเดียวหรื อหลายวิธีในการสอนแต่ละครั้ง โดยจะต้องเป็ นวิธีที่
เหมาะสมกับลักษณะของเนื้ อหาวิชากับผูเ้ รี ยน กับสภาพห้องเรี ยน และสอดคล้องกับจุดประสงค์
การสอนที่กาหนดไว้
4) การใช้สื่อการสอน สื่ อการสอนเป็ นส่ วนสาคัญในการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ได้ชดั เจนและเร็ วขึ้ น ตลอดจนช่ วยเร้ าความสนใจได้ดี สื่ อการสอนที่ ดีจะช่ วยให้การสอน
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ดาเนินไปได้ราบรื่ นและสะดวกคล่องตัวแก่ผเู ้ รี ยน การเตรี ยมสื่ อการสอนทาให้ผสู ้ อนทราบว่าจะใช้
อะไรเป็ นสื่ อช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด
5) การวัดผลประเมินผล องค์ประกอบข้อนี้ ช่วยให้ทราบว่า การสอนที่ผา่ นมานั้น
บรรลุผลหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด ผูเ้ รี ยนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่มีตอน
ใดหรื อจุดประสงค์ใดบ้างที่ยงั ไม่บรรลุ ทาให้ผสู ้ อนสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องได้ตรงจุด การวัดผล
ประเมินผลนี้ มีประโยชน์ท้ งั ต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ผูส้ อนจึ งต้องทาการวัดผลประเมินผลทุกครั้งที่
สอน
กล่าวโดยสรุ ป องค์ประกอบของการสอนมีท้ งั องค์ประกอบรวมและองค์ประกอบย่อย
ซึ่ งองค์ประกอบรวมจะเป็ นส่ วนช่วยสร้างให้เกิดการสอน ส่ วนองค์ประกอบย่อยเป็ นส่ วนเสริ มให้
การสอนมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณค่าแก่ผเู ้ รี ยน
ลักษณะการสอนทีด่ ี
การสอนลักษณะใดก็ตามที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี จัดเป็ นการสอนที่ดีท้ งั สิ้ น ถ้า
จะกล่าวโดยละเอียดแยกย่อยแล้ว การสอนที่ดีจะมีลกั ษณะดังนี้
1) เป็ นการสอนที่มีการเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี ครบองค์ประกอบของการสอน
อันได้แก่ การตั้งจุดประสงค์การสอน การจัดเนื้ อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้
สื่ อการสอน และการวัดผลประเมินผล
2) เป็ นการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการพัฒนา ทั้งด้านความรู ้ ความคิด ด้านเจตคติ
และด้านทักษะ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้แจ้ง คิดชอบ และปฏิบตั ิดี เกิดการเจริ ญเติบโตทุกด้านอย่าง
ชื่นบานและแจ่มใส
3) เป็ นการสอนที่ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
กับเนื้อหาและกับผูเ้ รี ยน โดยใช้กิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
4) เป็ นการสอนที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือกระทากิจกรรมด้วยตนเอง หรื อได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี และเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
5) เป็ นการสอนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสู ตร เช่น หลักสู ตรการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 มุ่ ง พัฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ เป็ นคนดี มี ปั ญ ญา มี
ความสุ ข และมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ ผูส้ อนก็ตอ้ งจัดการ
เรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดคุณลักษณะดังที่หลักสู ตรกาหนดไว้
6) เป็ นการสอนที่คานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ รี ยนจะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ตลอดไป เช่ น การสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ได้รู้จกั วิธีแสวงหาความรู้ ได้ฝึกคิด
แก้ปัญหา ย่อมดีกว่าวิธีสอนโดยบอกความรู ้ให้ หรื อกระทาให้ดูเพียงแต่อย่างเดียว การให้ผเู ้ รี ยนได้
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นาประสบการณ์ ท้ งั ความรู ้ ความคิด ไปใช้ในชี วิตประจาวันปั จจุบนั และอนาคตได้ ย่อมเป็ นการ
สอนที่มีคุณค่าแก่ผเู ้ รี ยน
7) เป็ นการสอนที่เร้ าความสนใจผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู้ รี ยนสนใจการเรี ยนตลอดจนจบ
กระบวนการสอน เช่ น ผูส้ อนใช้สื่ อ การสอนที่ น่ า ใจ ใช้ค าถามกระตุ ้น ให้ คิ ด ใช้วิ ธี ก ารสอน
หลากหลายรู ปแบบที่เหมาะสม ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือกระทา (Learning by doing) ได้ทดลอง ได้คิด
ค้นคว้า เป็ นต้น ทาให้ผเู้ รี ยน เรี ยนด้วยความสนใจ
8) เป็ นการสอนที่มีบรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทั้งบรรยากาศด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ บรรยากาศด้านวัตถุ หมายถึ ง การมีสภาพห้องเรี ยน อุปกรณ์ การเรี ยน และสิ่ งแวดล้อมที่ ดี
เอื้ออานวยให้เกิดความสบายตาสบายใจในการเรี ยน ส่ วนด้านจิตใจ หมายถึง การที่ครู มีปฏิสัมพันธ์
กับ นัก เรี ย นด้วยดี ให้ค วามเป็ นกันเอง ให้ค วามเมตตา ความรั ก ความอบอุ่ นแก่ นักเรี ย น ท าให้
นักเรี ยนมีความสุ ข มีชีวติ ชีวา และไม่ตึงเครี ยด
9) เป็ นการสอนที่ผสู ้ อนรู ้ จกั ใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเหมาะสม เช่ น การให้
รางวัล และการลงโทษที่พอดี การให้คาชม การจูงใจ เร้าใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงกระตุน้ ภายใน การให้
ผูเ้ รี ยนได้รับทราบผลงานของตนทันที การให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความภู มิใจในความสาเร็ จของตน การ
คานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้เรี ยนจากสิ่ งที่ง่ายไปยาก ฯลฯ เหล่านี้ เป็ นปั จจัยช่ วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ได้ดี
10) เป็ นการสอนที่ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เช่ น ให้ผเู ้ รี ยนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็ น ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทางานกลุ่มร่ วมกัน ได้ฝึกการเป็ นผูน้ าผูต้ าม ฝึ ก
การทาตามข้อกาหนดของกลุ่ม และฝึ กระเบียบวินยั ในตนเอง สิ่ เหล่านี้ จะเป็ นการปูพ้ืนฐานการเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคม และการเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป
11) เป็ นการสอนที่มีกระบวนการ หมายถึ ง มี ลาดับขั้นตอนการสอนที่ไม่สับสน
ในการสอนจาเป็ นต้องมีการเตรี ยมการสอน เตรี ยมจัดลาดับการสอนให้สอดคล้องต่อเนื่ องกันอย่าง
เหมาะสมตั้งแต่ข้ นั นา ขั้นสอน และขั้นสรุ ป กระบวนการสอนจะมีข้ นั ตอนแตกต่างจากวิธีสอนแบบ
ทดลอง ผูส้ อนต้องวางแผนจัดลาดับขั้นตอนการสอนให้ถูกต้อง
12) เป็ นการสอนที่มีการวัดประเมิ นผลทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังการ
เรี ยน โดยอาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่ น การสังเกต การซักถาม การทดสอบ การให้คน้ คว้ารายงาน การทา
แบบฝึ กหัด ฯลฯ การวัดผลประเมินผลจะช่วยวัดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน และวัดผลสาเร็ จของผูส้ อน
ผูส้ อนจะนาผลการประเมิ นมาเป็ นข้อมูล ย้อนกลับ พิจารณาการสอนของตนว่า มี ข ้อบกพร่ องที่
องค์ประกอบการสอนข้อใด ทาให้แก้ไขได้ตรงจุด เพื่อความสมบูรณ์ของการสอนครั้งต่อไป
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13) เป็ นการสอนที่ ผู้ส อน สอนด้ ว ยวิ ญ ญาณความเป็ นครู สอนด้ว ยความ
กระตือรื อร้น สอนด้วยความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมัน่ ใจ บุคลิกภาพท่าทีการแสดงออกของ
ผูส้ อน
สื่ อการเรียนการสอน
สื่ อการสอนเปรี ยบได้กบั มือที่สามของครู เพราะครู สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องทุ่น
แรงช่ วยเสริ มให้การสอนน่ าสนใจ และลดพลังงานการที่ครู ตอ้ งพูดอธิ บายให้น้อยลงได้ เป็ นการ
ประหยัดเวลาการสอนลง สื่ อการสอนจะช่วยกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ช่วยสร้ างความเข้าใจ
ให้ชดั เจนขึ้น และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น ตลอดจนจาได้นาน สื่ อการสอนแบ่งได้เป็ น
สื่ อประเภทวัสดุ เช่น ของจริ ง ของจาลอง รู ปภาพ บัตรคา แผนภูมิ แผนที่ หนังสื อ ฯลฯ สื่ อประเภท
อุ ปกรณ์ เช่ น เครื่ องฉายภาพข้า มศี รษะ โทรทัศน์ เครื่ องบันทึ กเสี ยง วิท ยุ ฯลฯ และสื่ อประเภท
วิธีการ ได้แก่ กิจกรรมทุกอย่างที่ครู หรื อนักเรี ยนจัดขึ้น ทั้งในและนอกห้องเรี ยน เช่น การสาธิ ต การ
แสดงบทบาทสมมุติ การแสงดละคร การเชิ ดหุ่ นการศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ เนื่ องจากสื่ อมีหลาย
ประเภท ผูส้ อนจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา จุดประสงค์ของบทเรี ยน ลักษณะ
ของผูเ้ รี ยน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ประโยชน์ ของสื่ อการสอน
สื่ อการสอนให้ประโยชน์ท้ งั ต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ดังนี้
สื่ อกับผู้เรียน
1) เป็ นสิ่ งที่ ช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพราะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความเข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยนที่ยงุ่ ยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิ ด
ความคิดรวบยอดในเรื่ องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
2) สื่ อจะช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้แก่ผเู้ รี ยน ทาให้เกิดความสนุ กและไม่
เบื่อหน่ายการเรี ยน
3) การใช้สื่อจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันใน
วิชาที่เรี ยนนั้น
4) ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ย นการสอนมากขึ้ น ทาให้เกิ ด
มนุษยสัมพันธ์อนั ดีในระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองและกับผูส้ อนด้วย
5) ช่วยสร้างเสริ มลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ และช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น
6) ช่ วยแก้ปัญหาเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยการจัดให้มีการใช้สื่อใน
การเรี ยนการสอนรายบุคคล
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สื่ อกับผู้สอน
1) การใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรี ยนการสอน ช่วยให้บรรยากาศใน
การเรี ย นน่ าสนใจยิ่งขึ้ น ทาให้ผูเ้ รี ย นมี ความสนุ กสนานในการสอนมากกว่าวิธีก ารที่ เคยใช้การ
บรรยายแต่เพียงอย่างเดียว เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ในตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วย
2) สื่ อจะช่ วยแบ่งเบาภาระของผูส้ อนในด้านการเตรี ยมเนื้ อหาเพราะบางครั้งอาจ
ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากสื่ อได้เอง
3) เป็ นการกระตุน้ ให้ผสู ้ อนตื่นตัวอยูเ่ สมอในการเตรี ยมและผลิ ตวัสดุใหม่ ๆ เพื่อ
ใช้เป็ นสื่ อการสอน ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้น่าสนใจยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม สื่ อการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผูส้ อนได้นาไปใช้อย่างเหมาะสมและ
ถูกวิธี ดังนั้น ก่อนที่จะนาสื่ อแต่ละอย่างไปใช้ ผูส้ อนจึงควรที่จะได้ศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติ
ของสื่ อการสอน ข้อดีและข้อจากัดอันเกี่ยวเนื่ องกับสื่ อและการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตลอดจนการผลิ ต
และการใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนการสอนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิ จกรรมการสอน
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หลักการเตรียมสื่ อการสอน
ในการเตรี ยมสื่ อการสอน ผูส้ อนควรมีหลักการ ดังนี้
1) จัดทา จัดหาสื่ อการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทเรี ยน ตามแผนการสอนที่
เตรี ยมไว้ เช่น ภาพ บัตรคา กระเป๋ าผนัง วิทยุ แผนภูมิ
2) สารวจวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จะนามาใช่ก่อนว่าอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ มีความ
ชัดเจนไม่ขาดไม่ชารุ ด อาจจาเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขก่อนใช้ เช่น เติมสี ให้เข้มขึ้น ถ้าของเดิมสี อ่อน
หรื อจางไป
3) ทดลองใช้วสั ดุอุปกรณ์ก่อนที่จะใช้จริ ง เพื่อการใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง
ตามขั้นตอน ทาให้ไม่เสี ยเวลาในขณะสอน
4) สารวจและจัดเตรี ยมห้องเรี ยนก่อนใช้จริ ง เพื่อมิให้เกิดความบกพร่ องในการใช้
อุปกรณ์ เช่น มีโต๊ะสาหรับวางอุปกรณ์ มีสายไฟ มีปลัก๊ ไฟ มีที่แขวนจอฉาย เป็ นต้น
5) จัดเรี ยงลาดับวัสดุอุปกรณ์การใช้ก่อนหลัง เพื่อความคล่องตัวในขณะสอน
หลักการเลือกใช้ สื่อการสอน
ในการเลื อกใช้สื่อการสอน ผูส้ อนควรได้กาหนดจุ ดประสงค์การสอนเสี ยก่ อน
เพื่อเป็ นเครื่ องชี้นาในการเลือกใช้สื่อการสอน และควรมีหลักการในการเลือกใช้สื่อการสอน ดังนี้
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1) เลื อกใช้สื่อการสอนที่สัมพันธ์กบั บทเรี ยนและตรงเป้ าหมายกับเรื่ องที่จะสอน
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการจะสอนแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สาคัญของประเทศไทย ก็ตอ้ งเลือกใช้แผนที่
ประเทศไทยที่แสดงอาณาบริ เวณที่ปลูกข้าว ไม่ใช่ใช้แผนที่ประเทศไทยแบบทัว่ ไป ๆ ไป เป็ นต้น
2) เลือกสื่ อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็ นสื่ อที่จะให้ผลต่อการเรี ยน
การสอนมากที่สุด ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็ นลาดับขั้นตอน
3) เป็ นสื่ อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
4) สื่ อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวธิ ี ใช้ไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยากเกินไป
5) ต้องเป็ นสื่ อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็ นจริ ง
6) มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรื อถ้าจะผลิตเอง ควรคุม้ กับเวลาและการลงทุน
7) พิ จารณาเลื อ กสื่ อ ในปริ ม าณที่ พ อเหมาะที่ จ ะใช้ใ นประกอบการสอนอย่า ง
แท้จริ ง ไม่มากจนเกินไปจนทาให้การเรี ยนการสอนส่ วนอื่นบกพร่ อง หรื อเหลือใช้ในแต่ละชัว่ โมง
เรี ยน
8) เลือกสื่ อการสอนที่ไม่เป็ นอันตรายแก่ผเู ้ รี ยน
9) เลื อกใช้สื่ อการสอนที่มี สีสันดึ งดู ดความสนใจผูเ้ รี ย น ควรใช้สีที่ เย็นตาและ
สดใส
10) เลื อกใช้สื่อที่ มี ขนาดถู กต้องตามหลักเกณฑ์ เช่ น บัตรค า ควรมี ตวั อักษรสู ง
ประมาณ 1/5 นิ้ ว ความหนาของตัวอักษรประมาณ 1/8 นิ้ ว และเขียนด้วยหมึกที่มีสีชดั เจน สี ที่ควร
ใช้คือสี เขียว น้ าเงินบนกระดาษสี ขาว จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ส่ วนรู ปแบบของตัวอักษร
ควรเป็ นแบบที่อ่านง่าย มีหวั ตัวอักษรชัดเจน หัวไม่ทึบเพื่อเป็ นตัวอย่างแก่ผเู ้ รี ยน
11) ควรเลือกใช้สื่อที่แปลกไปจากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนเคยเห็นจาเจแล้ว หรื อเลือกใช้สื่อที่
สามารถเคลื่อนไหวได้ (Movement) จะช่วยเร้าความสนใจผูเ้ รี ยนได้ดีเป็ นพิเศษ
ขั้นตอนในการใช้ สื่อการสอน
การใช้สื่อการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งของการสอน หรื อ
จะใช้ในทุกขั้นตอนก็ได้ ดังนี้
1) ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสนใจในเนื้ อหาที่กาลังจะ
เรี ยนนั้น สื่ อที่ใช้ในขั้นนี้จึงเป็ นสื่ อที่แสดงเนื้ อหากว้าง ๆ หรื อเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนในครั้ง
ก่อน ยังมิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริ ง อาจเป็ นสื่ อที่เป็ นแนวปั ญหา หรื อเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
คิด และควรเป็ นสื่ อที่ง่ายต่อการนาเสนอในระยะเวลาอันสั้น เช่น ภาพ บัตรคา หรื อบัตรปั ญหา เป็ น
ต้น
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2) ขั้นดาเนิ นการสอนหรื อประกอบกิ จกรรมการเรี ยน เป็ นขั้นสาคัญในการเรี ยน
เพราะเป็ นขั้นที่จะให้ความรู ้เนื้ อหาอย่างละเอียด เพื่อสนองวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูส้ อนจะต้องเลือก
สื่ อให้ตรงกับเนื้ อหาและวิธีการสอน หรื ออาจจะใช้สื่อประสมก็ได้ ต้องมีการจัดลาดับขั้นตอนการ
ใช้สื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิ จกรรมการเรี ยน การใช้สื่อในขั้นนี้ จะต้องให้ผูเ้ รี ยนได้รับ
ความรู ้ น้ นั อย่างละเอียดถูกต้องและชัดเจน เช่ น แผนภูมิ ภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นโปร่ งใส วีดิทศั น์
หรื อชุดการเรี ยน เป็ นต้น
3) ขั้นวิเคราะห์และฝึ กปฏิ บตั ิ เป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ตรงแก่ผเู้ รี ยน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้ทดลองนาความรู ้ดา้ นทฤษฎี หรื อหลักการที่เรี ยนมาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในขั้นฝึ กหัดโดย
ลงมือปฏิบตั ิเอง สื่ อในขั้นนี้ จึงเป็ นสื่ อที่เป็ นประเด็นปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนได้ขบคิด โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูใ้ ช้
สื่ อเองมากที่สุด เช่น สมุดแบบฝึ กหัด บัตรปั ญหา แถบบันทึกเสี ยง หรื อชุดการเรี ยนรายบุคคล
4) ขั้น สรุ ป บทเรี ย น เป็ นขั้น สุ ด ท้า ยของการเรี ย นการสอน เพื่ อ การย้ า เนื้ อ หา
บทเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนมี ความเข้าใจที่ ถูกต้องและตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ด้วย ขั้นสรุ ปนี้ ควรใช้
ระยะเวลาสั้น ๆ เช่นเดียวกับขั้นนา สื่ อที่ใช้สรุ ปจึงควรครอบคลุมเนื้ อหาที่สาคัญทั้งหมดโดยย่อและ
ใช้เวลาน้อย เช่น แผนภูมิ หรื อแผ่นโปร่ งใส เป็ นต้น
ข้ อควรคานึงในการใช้ สื่อการสอน
การใช้สื่อการสอนให้ถูกต้อง เป็ นการใช้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ให้สื่อการสอนนั้นมี
คุ ณค่าต่อผูเ้ รี ยน ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนอย่างแท้จริ ง การใช้สื่อการสอนจึงต้อง
คานึงถึงข้อต่อไปนี้
1) ควรฝึ กใช่ก่อนสอนเสมอ เพื่อความคล่องตัวในการสอน
2) ควรแสดงสื่ อการสอนให้เห็นได้ชดั ทัว่ ทั้งห้อง เช่น การยกภาพให้ผเู ้ รี ยนดู ควร
ยกให้สูงในระดับอกของผูส้ อนและอยู่ขา้ งหน้า พยายามยืนชิ ดกระดานดาให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
ห้องที่ มี ช่องว่า งเล็ ก น้อยระหว่า งที่ นั่ง ของผูเ้ รี ยนกับกระดานดา เพื่ อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนที่ นั่ง หน้า สุ ด
สามารถมองเห็นได้
3) ควรหาที่ต้ งั หรื อแขวนสื่ อที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักเบา เช่น แผนภูมิ แผนที่
เป็ นต้น ในจุดที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเห็ นได้ชัดทัว่ ทั้งห้อง ไม่ควรยืนถื อแล้วอธิ บาย จะทาให้ผูส้ อนไม่
คล่องแคล่วเท่าที่ควร และระหว่างที่ผสู ้ อนอธิ บาย มักมีท่าทางเคลื่อนไหวไปมา ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยน
เห็นสื่ อนั้นไม่ชดั เจน
4) ควรใช้ไม้ยาวและมีปลายแหลมชี้ แผนภูมิ แผนที่ กระดานดา แทนการใช้นิ้วมือ
โดยที่ผสู้ อนยืนชิดไปด้านใดด้านหนึ่ ง เพื่อมิให้บงั สายตาของผูเ้ รี ยนส่ วนใดส่ วนหนึ่งจากสื่ อนั้น ๆ
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5) ควรนาสื่ อการสอนมาวางเรี ยงกันไว้เป็ นลาดับที่หน้าชั้นเรี ยนก่อนถึ งเวลาเพื่อ
สะดวกในการหยิบใช้ เช่น การใช้ภาพ ภาพใดใช้ก่อนควรเรี ยงไว้ขา้ งบน เป็ นต้น และควรจัดวางไว้
ในลักษณะที่จะไม่หนั เหความสนใจของผูเ้ รี ยนเมื่อยังไม่ถึงเวลาใช้ โดยคว่าหน้าภาพหรื อแผนภูมิที่
ยังไม่ใช้ หรื อนาหุ่นจาลองใส่ ถุงหรื อกล่อง เป็ นต้น
6) ควรเลื อกใช้เครื่ องมื อประกอบการใช้สื่อให้เหมาะสม เช่ น ถ้าต้องการจะติ ด
แผนภูมิภาพแผนที่ ฯลฯ บนกระดานนิเทศ ควรใช้หมุดติด แต่ถา้ จาเป็ นต้องติดบนกระดานดาก็ไม่
ควรใช้หมุด ควรใช้ดินน้ ามัน หรื อเทปกาวแทน และควรตัดเทปกาวเป็ นชิ้น ๆ โดยติดปลายข้างหนึ่ ง
ไว้กบั แผนภูมิให้ครบทุกมุมเสี ยก่อน เมื่อจะใช้ก็สามารถติดกระดานดาได้เลย หรื อตัดเทปกาวเป็ น
ชิ้น ๆ ขนาดที่ตอ้ งการ แล้วติดไว้ที่มว้ นเทปกาวก่อนโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาตัดเทปจากม้วนแล้วนามา
ติดแผนภูมิ
7) ในบางกรณี ควรมี ก ารเตรี ย มผูเ้ รี ยนล่ วงหน้า ก่ อนใช้สื่ อการสอน เช่ น ผูส้ อน
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีการสังเกตในเรื่ องใด ตอนใด ควรบอกให้ผเู ้ รี ยนทราบเสี ยก่อน ผูเ้ รี ยนจึงจะทา
ตามความประสงค์ของผูส้ อนได้ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ตอ้ งการให้มีการสังเกตผล
8) ควรใช้สื่อการสอนให้คุม้ ค่ากับที่ได้เตรี ยมมา และใช้อย่างทะนุ ถนอมกล่าวคือ
พยายามใช้ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด เช่น ได้ใช้แผนภูมิแสดงส่ วนประกอบของต้นไม้ในขั้นการ
สอนแล้ว ครู อาจจะใช้แผนภูมิน้ นั ซ้ าอีกครั้งหนึ่งในขั้นสรุ ปบทเรี ยน แต่ตอ้ งมีวิธีใช้ที่แตกต่างกับขั้น
การสอน ผูส้ อนควรใช้แผนภูมิเป็ นสื่ อช่วยอธิ บายเนื้อหา จึงควรให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นคาอธิ บายประกอบ
แผนภูมิน้ นั ได้แก่ ราก ใบ หน่อ ฯลฯ แต่ถา้ ใช้ในขั้นสรุ ปบทเรี ยน ผูส้ อนควรหากระดาษแผนเล็ก ๆ
ปิ ดค าอธิ บ ายนั้นเสี ย เมื่ อตั้ง ค าถามถามผูเ้ รี ย นในแต่ ล ะส่ วนของต้นไม้แล้วจึ งดึ งออกเพื่ อเฉลย
คาตอบทีละส่ วน เพื่อจะได้วดั ผลการเรี ยนในชัว่ โมงนั้นด้วยการใช้สื่อการสอนเช่นนี้
9) พยายามเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีกิจกรรมร่ วมหรื อได้ศึกษาจากสื่ อการสอนนั้น
ด้วยตนเอง เช่น การให้ผเู ้ รี ยนอธิ บายภาพ สะกดและอ่านบัตรคา การเลือกภาพจับคู่กบั คา เป็ นต้น
10) ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดระเบียบในการใช้สื่อการสอน เช่ น ในโอกาสที่ตอ้ งการ
แจกสื่ อไปตามโต๊ะผูเ้ รี ยนเพื่อทาการทดลอง ผูส้ อนควรส่ งสื่ อทั้งหมดให้กบั ผูเ้ รี ยนที่นงั่ หน้า หยิบ
ส่ วนของตนไว้ แล้วส่ งที่เหลื อให้แก่คนต่อไป หรื อในโอกาสที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนมาใช้สื่อหน้าชั้น
เรี ยน ควรฝึ กให้ผเู ้ รี ยนหันหน้าเข้าหาชั้นเรี ยน และไม่ยนื บังสายตาของเพื่อน
11) ควรค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ในการใช้สื่ อ บางชนิ ด โดยเฉพาะในกรณี ที่
จาเป็ นต้องให้ผเู ้ รี ยนใช้เองควรกาชับผูเ้ รี ยนให้ระมัดระวังในการใช้เป็ นพิเศษ เช่น การใช้ของมีคม
การใช้สื่อของที่ เกี่ ยวกับไฟ เช่ น การจุดไม้ขีด ควรมีฝาโลหะ หรื อจานแก้วรองรับก้านไม่ขีดที่จุด
แล้วมากกว่าจะวางทิ้งไว้บนโต๊ะ ซึ่ งอาจทาให้โต๊ะเป็ นรอยไหม้ และอาจเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้เสมอ
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การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรียน
การวัด (Measurement)
ความหมาย ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ การวัด และ การวัดผล บางคนเข้าใจ
ว่า 2 ค านี้ เป็ นค าเดี ย วกัน มี ค วามหมายเหมื อ นกัน เพราะมาจากภาษาอัง กฤษค าเดี ย วกัน คื อ
measurement แต่ในภาษาไทย 2 คานี้มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย ( ทิวตั ถ์ มณี โชติ. 2549 )
การวัด เป็ นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรื อสั ญลักษณ์ แทนปริ มาณหรื อคุ ณภาพของ
คุณลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
การวัดผล เป็ นกระบวนการกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ แทนปริ มาณหรื อคุ ณภาพของ
คุณลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด โดยสิ่ งที่ตอ้ งการวัดนั้นเป็ นผลมาจากการกระทาหรื อ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน เช่น การวัดผลการเรี ยนรู ้ สิ่ งที่วดั คือ ผลที่เกิดจาก
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
องค์ ประกอบของการวัด
องค์ประกอบของการวัดประกอบด้วย สิ่ งที่ตอ้ งการวัด เครื่ องมือวัด และผลของการวัด ที่
สาคัญที่สุด คือ เครื่ องมือวัด เครื่ องมือที่มีคุณภาพจะให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นยา
ประเภทของสิ่ งทีต่ ้ องการวัด สิ่ งที่ตอ้ งการวัดแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม คือ คน สัตว์ หรื อสิ่ งของ ที่จบั ต้องได้ มีรูปทรง การวัดสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรมนี้ เป็ นการวัดทางกายภาพ (physical) คุณลักษณะที่จะวัดสามารถกาหนดได้ชดั เจน เช่ น
น้ าหนัก ความสู ง ความยาว เครื่ องมือวัดคุณลักษณะเหล่านี้ ให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงและแม่นยาสู ง
วัดได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเอียดถี่ถว้ น ตัวอย่างเครื่ องมือวัด เช่น เครื่ องชัง่ ไม้บรรทัด สายวัด เป็ น
ต้น การวัดลักษณะนี้ เป็ นการวัดทางตรง ตัวเลขที่ได้จากการวัดแทนปริ มาณคุ ณลักษณะที่ตอ้ งการ
วัดทั้งหมด เช่ น หนัก 10 กิ โลกรัม สู ง 172 เซนติเมตร ยาว 3.5 เมตร ตัวเลข 10 172 และ 3.5
แทนน้ าหนัก ความสู ง และความยาวทั้งหมด เช่ น 10 แทนน้ าหนักทั้งหมด ถ้าไม่มีคุณลัก ษณะ
ดังกล่าว เช่นหนัก 0 หน่วย ก็คือ ไม่มีนาหนักเลย ตัวเลข 0 นี้เป็ นศูนย์ แท้ (absolute zero)
2. สิ่ งที่เป็ นนามธรรม คื อสิ่ งที่ ไม่มีตวั ตน จับต้องไม่ได้ เป็ นการวัดพฤติ กรรมและ
สังคมศาสตร์ (behavioral and social science) คุณลักษณะที่จะวัดกาหนดได้ไม่ชดั เจน เช่น การวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (achievement) วัดเจตคติ (attitude) วัดความถนัด (aptitude) วัดบุคลิกภาพ
(personality) เป็ นต้น เครื่ องมือวัดด้านนี้ มีคุณภาพด้อยกว่าเครื่ องมือวัดสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม คือ ให้ผล
การวัดที่เที่ยงตรงและแม่นยาน้อยกว่า ลักษณะการวัด เป็ นการวัดทางอ้อม วัดได้ไม่สมบูรณ์ ไม่

24

ละเอียดถี่ถว้ น และมีความผิดพลาด ตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ ที่ได้จากการวัดเป็ นค่าโดยประมาณ ไม่
สามารถแทนปริ มาณหรื อคุ ณภาพของคุ ณลักษณะที่ตอ้ งการวัดได้ท้ งั หมด เช่ น การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิช าคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนคนหนึ่ ง ได้ 15 คะแนน ตัวเลข 15 ไม่ ได้แทนปริ มาณ
ความรู ้ ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนคนนี้ ท้ งั หมด แม้แต่นกั เรี ยนที่สอบได้คะแนนเต็ม
ไม่ได้หมายความว่านักเรี ยนผูน้ ้ นั มีความรู ้ ความสามารถในเรื่ องดังกล่าวสมบูรณ์เต็มตามกรอบของ
หลักสู ตร ในทางตรงกันข้ามนักเรี ยนที่ได้ 0 คะแนน ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรี ยนผูน้ ้ นั ไม่มีความรู ้
ความสามารถในคุ ณลัก ษณะดังกล่ า ว เพีย งแต่ ตอบค าถามผิดหรื อเครื่ องมื อวัดไม่ ตรงกับ ความรู ้
ความสามารถที่นกั เรี ยนคนนั้นมี เลข 0 นี้ เป็ นศูนย์ เทียม
ลัก ษณะการวั ด ทางการศึ ก ษา การวัด ทางการศึ ก ษาเป็ นการวัด คุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ น
นามธรรม มีลกั ษณะการวัด ดังนี้
1. เป็ นการวัดทางอ้ อม คื อ ไม่สามารถวัดคุ ณลักษณะที่ ตอ้ งการวัดได้โดยตรง ต้อง
นิ ยามคุ ณลักษณะดังกล่าวไห้เป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้ก่อน จากนั้นจึงวัดตามพฤติกรรมที่นิยาม เช่ น
การวัดความรับผิดชอบของนักเรี ยน ต้องให้ นิยามคุณลักษณะความรับผิดชอบเป็ นพฤติกรรมที่วดั
ได้ โดยอาจจะแยกเป็ นพฤติกรรมย่อย เช่ น ไม่มาโรงเรี ยนสาย ทางานทุกงานที่ได้รับมอบหมาย
นาวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนที่ครู สั่งมาครบทุกครั้ง ส่ งงานหรื อการบ้านตามเวลาที่กาหนด เป็ นต้น
2. วัดได้ ไม่ สมบูรณ์ การวัดทางการศึกษาไม่สามารถทาการวัดคุ ณลักษณะที่ตอ้ งการวัด
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ วัดได้เพียงบางส่ วน หรื อวัดได้เฉพาะตัวแทนของคุ ณลักษณะทั้งหมด เช่ น
การวัดความสามารถการอ่านคาของนักเรี ยน ผูว้ ดั ไม่สามารถนาคาทุกคามาทาการทดสอบนักเรี ยน
ทาได้เพียงนาคาส่ วนหนึ่งที่คิดว่าเป็ นตัวแทนของคาทั้งหมดมาทาการวัด เป็ นต้น
3. มีค วามผิด พลาด สื บเนื่ องจากการที่ ไ ม่ส ามารถวัดได้โดยตรง และการนิ ย ามสิ่ ง ที่
ต้องการวัดก็ไม่สามารถนิ ยามให้เป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้ได้ท้ งั หมด จึงวัดได้ไม่สมบูรณ์ ตัวเลขหรื อ
สัญลักษณ์ที่ได้จากการวัดเป็ นการประมาณคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด ซึ่งในความเป็ นจริ งคุณลักษณะ
ดังกล่าวอาจจะมีมากหรื อน้อยกว่า ผลการวัดจึงมีความผิดพลาดของการวัด หรื อคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็ นจริ ง การวัดที่ดีจะต้องให้เกิดการผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
4. อยู่ในรู ปความสั มพันธ์ การที่จะรู้ความหมายของตัวเลขที่วดั ได้ ต้องนาตัวเลขดังกล่าว
ไปเทียบกับเกณฑ์หรื อเทียบกับคนอื่น เช่น นาคะแนนที่นกั เรี ยนสอบได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม เทียบกับคะแนนของเพื่อนที่สอบพร้อมกัน หรื อเทียบกับคะแนนของนักเรี ยนเองกับการสอบ
ครั้งก่อนๆ ถ้าคะแนนสู งกว่าเพื่อน แสดงว่ามีความสามารถในเรื่ องที่วดั มากกว่าเพื่อนคนนั้น หรื อ
ถ้ามีคะแนนสู งกว่าคะแนนที่ตนเองเคยสอบผ่านมา แสดงว่ามีพฒั นาการขึ้น เป็ นต้น
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หลักการวัดทางการศึกษา การวัดทางการศึกษา มีหลักการเบื้องต้น ดังนี้
1. นิ ย ามสิ่ ง ที่ต้ อ งการวั ด ให้ ชั ด เจน ดัง ที่ ก ล่ า วไว้ใ นลัก ษณะการวัด ว่า การวัด ทาง
การศึกษาเป็ นการวัดทางอ้อม การที่จะวัดให้มีคุณภาพต้องนิ ยามคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดให้ตรง
และชัดเจน การนิยามนี้ มีความสาคัญมาก ถ้านิ ยามไม่ตรงหรื อไม่ถูกต้อง เครื่ องมือวัดที่สร้างตาม
นิยามก็ไม่มีคุณภาพ ผลการวัดก็ผดิ พลาด คือ วัดได้ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด
2. ใช้ เครื่องมือวัดทีม่ ีคุณภาพ หัวใจสาคัญของการวัด คือ สามารถวัดคุณลักษณะได้ตรง
ตามกับที่ตอ้ งการวัดและวัดได้แม่นยา โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีคุณภาพ คุณภาพของเครื่ องมือมีหลาย
ประการ ที่สาคัญคือ มีความตรง (validity) คือวัดได้ตรงกับคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด และมีความ
เที่ยง (reliability) คือวัดได้คงที่ คือวัดได้กี่ครั้งก็ให้ผลการวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลง
3. กาหนดเงื่อนไขของการวัดให้ ชัดเจน คือกาหนดให้แน่นอนว่าจะทาการวัดอะไร วัด
อย่างไร กาหนดตัวเลขและสัญลักษณ์อย่างไร
ขั้นตอนการวัดทางการศึกษา
1. ระบุจุดประสงค์และขอบเขตของการวัด ว่าวัดอะไร วัดใคร
2. นิยามคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัดให้เป็ นพฤติกรรมที่วดั ได้
3. กาหนดวิธีการวัดและเครื่ องมือวัด
4. จัดหาหรื อสร้างเครื่ องมือวัด กรณี สร้างเครื่ องมือใหม่ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 สร้ างข้อคาถาม เงื่ อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้ า ที่จะกระตุน้ ให้ผถู ้ ูกวัดแสดง
พฤติกรรมตอบสนองออกมาเพื่อทาการวัด โดยข้อคาถามเงื่อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้าดังกล่าว
ต้องตรงและครอบคลุมคุณลักษณะที่นิยามไว้
4.2 พิจารณาข้อคาถาม เงื่อนไข สถานการณ์ หรื อสิ่ งเร้า โดยอาจให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้าน
เนื้อหาและทางด้านวัดผลช่วยพิจารณา
4.3 ทดลองใช้เครื่ องมือ กับกลุ่มที่เทียบเคียงกับกลุ่มที่ตอ้ งการวัด
4.4 หาคุณภาพของเครื่ องมือ มีคุณภาพรายข้อและคุณภาพ เครื่ องมือทั้งฉบับ
4.5 จัดทาคู่มือวัดและการแปลความหมาย
4.6 จัดทาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
5. ดาเนินการวัดตามวิธีการที่กาหนด
6. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด

26

7. แปลความหมายผลการวัดและนาผลการวัดไปใช้
การประเมิน (Evaluation or Assessment or Appraisal)
ความหมาย การประเมินและการประเมินผล มีความหมายทานองเดียวกับ การวัด
และการวัดผล ดังนี้
การประเมิน เป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัด คือ นาตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ที่ได้จากการ
วัดมาตีค่าอย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ เช่น โรงเรี ยนกาหนดคะแนน
ที่น่าพอใจของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้ที่ร้อยละ 60 นักเรี ยนที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป ถื อว่า
ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรื ออาจจะกาหนดเกณฑ์ไว้หลายระดับ เช่น ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 40 อยู่
ในเกณฑ์ควรปรับปรุ ง ร้อยละ 40-59 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้ อยละ 60-79 อยูใ่ นเกณฑ์ดี และร้อยละ
80 ขึ้นไป อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก เป็ นต้น ลักษณะเช่นนี้เรี ยกว่าเป็ นการประเมิน
การประเมินผล มีความหมายเช่ นเดี ยวกับการประเมิน แต่เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องจาก
การวัดผล
สาหรับภาษาอังกฤษมีหลายคา ที่ใช้มากมี 2 คา คือ evaluation และ assessment 2 คานี้
มีความหมายต่างกัน คือ
evaluation เป็ นการประเมินตัดสิ น มีการกาหนดเกณฑ์ชดั เจน (absolute criteria) เช่น ได้
คะแนนร้ อยละ 80 ขึ้นไป ตัดสิ นว่าอยูใ่ นระดับดี ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79 ตัดสิ นว่าอยู่ในระดับ
พอใช้ ได้คะแนนไม่ถึงร้ อยละ 60 ตัดสิ นว่าอยู่ในระดับควรปรับปรุ ง evaluation จะใช้กบั การ
ประเมินการดาเนิ นงานทัว่ ๆ ไป เช่ น การประเมินโครงการ (Project Evaluation) การประเมิน
หลักสู ตร (Curriculum Evaluation)
assessment เป็ นการประเมินเชิงเปรี ยบเทียบ ใช้เกณฑ์เชิงสัมพันธ์ (relative criteria) เช่น
เทียบกับผลการประเมินครั้งก่อน เทียบกับเพื่อนหรื อกลุ่มใกล้เคียงกัน assessment มักใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การประเมินตนเอง (Self Assessment)
ลักษณะการประเมินทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษามีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนการสอนหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งควร
ทาการประเมินอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาผลการประเมิ นไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. เป็ นการประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะหรื อพัฒ นาการการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ยนว่ า บรรลุ ต าม
จุดประสงค์หรื อไม่
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3. เป็ นการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผูเ้ รี ยน โดยการรวบรวมข้อมูลและประมวล
จากตัวเลขจากการวัดหลายวิธีและหลายแหล่ง
4. เป็ นกระบวนการเกี่ ยวข้องกับบุ คลหลายกลุ่ ม ทั้ง ครู นัก เรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ย น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และอาจรวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ของโรงเรี ยน
หลักการประเมินทางการศึกษาหลักการประเมินทางการศึกษาโดยทัว่ ไปมีดงั นี้
1. ขอบเขตการประเมินต้องตรงและครอบคลุมหลักสู ตร
2. ใช้ขอ้ มูลจากผลการวัดที่ครอบคลุม จากการวัดหลายแหล่ง หลายวิธี
3. เกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ นผลการประเมินมีความชัดเจน เป็ นไปได้ มีความยุติธรรม ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ขั้นตอนในการประเมินทางการศึกษาการประเมินทางการศึกษามีข้ นั ตอนที่สาคัญ ดังนี้
1. กาหนดจุดประสงค์การประเมิน โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ของ
หลักสู ตร
2. กาหนดเกณฑ์เพื่อตีค่าข้อมูลที่ได้จาการวัด
3. รวบรวมข้อมูลจากการวัดหลายๆ แหล่ง
4. ประมวลและผสมผสานข้อมูลต่างๆ ของทุกรายการที่วดั ได้
5. วินิจฉัยชี้บ่งและตัดสิ นโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ประเภทของการประเมินทางการศึกษา
การประเมินแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้
1. แบ่ งตามจุดประสงค์ ของการประเมินการแบ่งตามจุดประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้
ดังนี้
1.1 การประเมิ นก่ อ นเรี ย น หรื อก่ อนการจัดการเรี ย นรู ้ หรื อการประเมิ นพื้ นฐาน
(Basic Evaluation) เป็ นการประเมินก่อนเริ่ มต้นการเรี ยนการสอนของแต่ละบทเรี ยนหรื อแต่ละ
หน่วย แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1.1.1 การประเมินเพื่อจัดตาแหน่ง (Placement Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อ
พิจารณาดูวา่ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถในสาระที่จะเรี ยนอยูใ้ นระดับใดของกลุ่ม ประโยชน์ของ
การประเมินประเภทนี้ คือ ครู ใช้ผลการประเมินเพื่อกาหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ ความสามารถในสาระที่จะเรี ยนน้อยคืออยู่ในตาแหน่งท้ายๆ ควร
ได้รับการเพิ่มพูนเนื้ อหาสาระนั้นมากกว่ากลุ่มที่อยูใ่ นลาดับต้นๆ คือ กลุ่มที่มีความรู ้ความสามารถ
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ในสาระที่จะเรี ยนมากกว่า หรื อกลุ่มที่มีความรู ้พ้ืนฐานในสาระที่จะเรี ยนดีกว่า และแต่ละกลุ่มควร
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
1.1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เป็ นการประเมินก่อนการ
เรี ยนการสอนอีกเช่นกัน แต่เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาแยกแยะว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถ
ในสาระที่ จะเรี ยนรู ้ มากน้อยเพียงใด มีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรี ยนในเรื่ องที่จะสอนหรื อไม่ จุดใด
สมบูรณ์แล้ว จุดใดยังบกพร่ องอยู่ จาเป็ นต้องได้รับการสอนเสริ มให้มีพ้นื ฐานที่เพียงพอเสี ยก่อนจึง
จะเริ่ มต้นสอนเนื้อหาในหน่วยการเรี ยนต่อไป และจากพื้นฐานที่ผเู ้ รี ยนมีอยูค่ วรใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนอย่างไร
ทั้ง การประเมิ น เพื่ อ จัด ต าแหน่ ง และการประเมิ น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย มี จุ ด ประสงค์
เหมือนกันคือเพื่อทราบพื้นฐานความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนที่จะจัดการเรี ยนรู้หรื อการเรี ยน
การสอนในสาระการเรี ยนรู ้ น้ นั ๆ แต่การประเมิ น 2 ประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกัน คือ การ
ประเมิ นเพื่อจัดตาแหน่ ง เป็ นการประเมิ นเพื่อพิจารณาในภาพรวม ใช้เครื่ องมือไม่ละเอี ยดหรื อ
จานวนข้อค าถามไม่ม าก แต่ ก ารประเมิ นเพื่ อวินิจฉัย เป็ นการประเมิ นเพื่ อพัฒนาอย่า งละเอี ย ด
แยกแยะเนื้ อหาเป็ นตอนๆ เพื่อพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ พ้ืนฐานของเนื้ อหาแต่ละตอนมากน้อย
เพียงใด จุดใดบกพร่ องบ้าง ดังนั้นจานวนข้อคาถามมีมากกว่า
1.2 การประเมินเพื่อพัฒนา หรื อการประเมิ นย่อย (Formative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินเพื่อใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การประเมิ นประเภทนี้ ใช้
ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถตามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้ในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนหรื อไม่ หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูส้ อน
ก็ จ ะหาวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ต ามเกณฑ์ ที่ ต้ งั ไว้ ผลการประเมิ น ยัง เป็ นการ
ตรวจสอบครู ผูส้ อนเองว่าเป็ นอย่างไร แผนการเรี ยนรู ้ รายครั้ งที่เตรี ยมมาดี หรื อไม่ ควรปรับปรุ ง
อย่างไร กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างไร มีจุดใดบกพร่ องที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
การประเมินประเภทนี้ นอกจากจะใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนแล้ว
ผลการประเมินยังใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรของสถานศึกษาด้วย กล่าวคือ หากพบว่าเนื้ อหาสาระ
ใดที่ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ไม่เป็ นไปตามผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง โดยที่ผสู ้ อนได้พยายามปรับปรุ งการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที่กบั ผูเ้ รี ยนหลายกลุ่มแล้วยังได้ผลเป็ นอย่างเดิม แสดงว่าผลการเรี ยนรู ้
ที่ คาดหวัง นั้นสู งเกิ นไปหรื อไม่เหมาะกับผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนระดับนี้ หรื อเนื้ อหาอาจจะยากหรื อ
ซับซ้อนเกิ นไปที่จะบรรจุในหลักสู ตรระดับนี้ ควรบรรจุในชั้นเรี ยนที่สูงขึ้น จะเห็ นว่าผลจากการ
ประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาด้วย
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1.3 การประเมินเพื่อตัดสิ นหรื อการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินเพื่อตัดสิ นผลการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นการประเมินหลังจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนไปแล้ว อาจเป็ นการ
ประเมินหลังจบหน่ วยการเรี ยนรู ้หน่ วยใดหน่วยหนึ่ ง หรื อหลายหน่วย รวมทั้งการประเมินปลาย
ภาคเรี ยนหรื อปลายปี ผลจากการประเมิ นประเภทนี้ ใช้ในการตัดสิ นผลการจัดการเรี ยนการสอน
หรื อตัดสิ นใจว่าผูเ้ รี ยนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด
2. แบ่ งตามการอ้ างอิง การแบ่งประเภทของการประเมินตามการอ้างอิงหรื อตามระบบ
ของการวัด แบ่งออกเป็ น
2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อนาผลจาก
การเรี ยนรู ้ มาเปรี ยบเทียบกับความสามารถของตนเอง เป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุ งตนเอง (Self
Assessment) เช่ น ประเมินโดยการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบก่อนเรี ยนกับทดสอบหลังเรี ยนของ
ตนเอง การประเมินแบบนี้ ควรจะใช้แบบทดสอบคู่ขนานหรื อแบบทดสอบเทียบเคียง (Equivalence
Test) เพื่อเปรี ยบเทียบกันได้
2.2 การประเมิ นแบบอิ ง กลุ่ ม (Norm-referenced Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่ อ
พิจารณาว่าผูไ้ ด้รับการประเมินแต่ละคนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่
ถูกวัดด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน การประเมินประเภทนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้ ความสามารถของกลุ่ม
เป็ นสาคัญ นิยมใช้ในการจัดตาแหน่งผูถ้ ูกประเมิน หรื อใช้เพื่อคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาต่อ
2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Evaluation) เป็ นการนาผลการ
สอบที่ ไ ด้ไ ปเที ย บกับ เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ความส าคัญ อยู่ ที่ เ กณฑ์ โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งค านึ ง ถึ ง
ความสามารถของกลุ่ม ซึ่ งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง
และมาตรฐานการเรี ยนรู้
3. แบ่ งตามผู้ประเมิน
การแบ่ ง ประเภทของการประเมิ น ตามกลุ่ ม ผู ้ ป ระเมิ น
(Evaluator) แบ่งออกเป็ น
3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรื อการประเมินภายใน (Internal Evaluation)
เป็ นการประเมินลักษณะเดี ยวกับการประเมินแบบอิงตน คือ เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งตนเอง การประเมิ นประเภทนี้ สามารถประเมิ นได้ทุ กกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนประเมิ นตนเองเพื่ อ
ปรับปรุ งการเรี ยนรู้ของตนเอง ครู ประเมินเพื่อปรับปรุ งการสอนของตนเอง นอกจากประเมินเพื่อ
พัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนแล้ว สามารถประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุ งได้ทุกเรื่ อง ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาประเมินเพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาจจะประเมินด้วย
ตนเอง หรื อมีคณะประเมินของสถานศึกษา เรี ยกว่า การประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรื อ
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การศึกษาตนเอง (Self Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม หรื อแบ่งประเมินเป็ นส่ วนๆ เป็ นด้านๆ
ลักษณะการประเมินอาจจะมีคณะเดี ยวประเมินทุกส่ วน หรื อจะให้แต่ละส่ วนประเมินตนเองหรื อ
ภายในส่ วนของตนเอง เช่น แต่ละระดับชั้นเรี ยน แต่ละหมวดวิชาหรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แต่ละ
ฝ่ าย อาทิ ฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายอาคารสถานที่ เป็ นต้น เพื่อให้แต่ละส่ วนมี การพัฒนา
ปรับปรุ งการดาเนิ นงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมิ นแต่ละส่ วนเพื่อจัดทาเป็ น
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report : SSR หรื อ Self Assessment
Report : SAR)
3.2 การประเมินโดยผูอ้ ื่นหรื อการประเมินภายนอก (External Evaluation) สื บเนื่องจาก
การประเมินตนเองหรื อการประเมิ นภายในซึ่ งมี ความสาคัญมากในการพัฒนาปรั บปรุ ง แต่การ
ประเมินภายในมีจุดอ่อนคือความน่าเชื่ อถือ โดยบุคคลภายนอกมักคิดว่าการประเมินภายในนั้น มี
ความลาเอียง ผูป้ ระเมินตนเองมักจะเข้าข้างตนเอง ดังนั้นจึงมีการประเมินโดยผูอ้ ื่นหรื อประเมิน
โดยผูป้ ระเมินภายนอก เพื่อยืนยันการประเมินภายใน และอาจจะมีจุดอ่อนหรื อจุดที่ควรได้รับการ
พัฒนายิ่งขึ้ นในทรรศนะของผูป้ ระเมินในฐานะที่ มีประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี การ
ประเมิ นภายนอกก็มีจุดบกพร่ องในเรื่ องการรู ้ รายละเอี ยดและถู กต้องของสิ งที่ จะประเมิ น และ
จุดบกพร่ องอีกประการหนึ่งคือเจตคติของผูถ้ ูกประเมิน ถ้ารู ้สึกว่าถูกจับผิดก็จะต่อต้าน ไม่ให้ความ
ร่ วมมือ ไม่ยอมรับผลการประเมิน ทาให้การประเมินดาเนิ นไปด้วยความยากลาบาก ดังนั้นการ
ประเมิ นภายนอกควรมาจากความต้องการของผูถ้ ูกประเมิน เช่ น ครู ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยน ผูป้ กครอง
หรื อเพื่อนครู ประเมินการสอนของตนเอง สถานศึกษาให้ผปู้ กครองหรื อ
นักประเมินมืออาชีพ (ภายนอก) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทาให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่จาเป็ นในการพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนเกิดคุณภาพการเรี ยนรู ้ตามผล
การเรี ยนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรี ยนรู้
จากประเภทของการประเมิ น โดยเฉพาะการแบ่ ง ประเภทโดยใช้จุ ด ประสงค์ข องการ
ประเมิ นเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท จะเห็ นว่า การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนนอกจากจะมี
ประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้ รี ยนแล้ว ยังสะท้อนถึ งประสิ ทธิ ภาพการการสอนของครู และเป็ นข้อมูล
ส าคัญ ที่ ส ะท้อ นคุ ณ ภาพการดาเนิ นงานการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาด้ว ย ดัง นั้นครู แ ละ
สถานศึ ก ษาต้องมี ขอ้ มูล ผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ยน ทั้งจากการประเมิ นในระดับ ชั้นเรี ย น ระดับ
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สถานศึกษา และระดับอื่นที่สูงขึ้น ประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้จาแนกเป็ น
ด้านๆ ดังนี้
1. ด้ านการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นมี ป ระโยชน์ ต่อการจัดการเรี ย นรู ้ หรื อการ
จัดการเรี ยนการสอนดังนี้
1.1 เพือ่ จัดตาแหน่ ง (Placement) ผลจากการวัดบอกได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถอยู่
ในระดับใดของกลุ่ ม หรื อเปรี ยบเที ย บกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด การวัดและประเมิ นเพื่อจัด
ตาแหน่งนี้ มักใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
1.1.1 เพื่อคัดเลือก (Selection) เป็ นการใช้ผลการวัดเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าเรี ยน เข้า
ร่ วมกิ จกรรม-โครงการ หรื อเป็ นตัวแทน(เช่ นของชั้นเรี ยนหรื อสถานศึกษา) เพื่อการทากิ จกรรม
หรื อการให้ทุนผล การวัดและประเมินผลลักษณะนี้คานึงถึงการจัดอันดับที่เป็ นสาคัญ
1.1.2 เพื่อ แยกประเภท (Classification) เป็ นการใช้ผ ลการวัด และประเมิ น เพื่ อ
แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน เช่น แบ่งเป็ นกลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง แบ่งกลุ่มผ่าน-ไม่ผา่ นเกณฑ์ หรื อตัดสิ น
ได้-ตก เป็ นต้น เป็ นการวัดและประเมินที่ยดึ เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเป็ นสาคัญ
1.2 เพื่อวินิจฉั ย (Diagnostic) เป็ นการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อค้นหาจุดเด่น-จุดด้อย
ของผูเ้ รี ยนว่ามีปัญหาในเรื่ องใด จุดใด มากน้อยแค่ไหน เพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้และการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เครื่ องมือที่ใช้วดั เพื่อการ
วินิจฉับ เรี ยกว่า แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) หรื อแบบทดสอบวินิจฉัย การเรี ย น
ประโยชน์ของการวัดและประเมินประเภทนี้นาไปใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้
1.2.1 เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ผลการวัดผูเ้ รี ยนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัย
การเรี ยนจะทาให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมี จุดบกพร่ องจุ ดใด มากน้อยเพียงใด ซึ่ งครู ผูส้ อนสามารถแก้ไข
ปรับปรุ งโดยการสอนซ่ อมเสริ ม (Remedial Teaching) ได้ตรงจุ ด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่คาดหวังไว้
1.2.2 เพื่อปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนรู้ ผลการวัดด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยการเรี ยน
นอกจากจะช่ ว ยให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้เ รี ยนมี จุ ด บกพร่ อ งเรื่ องใดแล้ ว ยัง ช่ ว ยให้ เ ห็ น จุ ด บกพร่ อ งของ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อีกด้วย เช่ น ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีจุดบกพร่ องจุ ดเดี ยวกัน ครู ผูส้ อนต้อง
ทบทวนว่าอาจจะเป็ นเพราะวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ไม่เหมาะสมต้องปรัปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
1.3 เพื่อตรวจสอบและปรั บปรุ ง การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Evaluation) เป็ นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ เทียบกับจุดประสงค์หรื อผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง ผลจากการ
ประเมินใช้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยอาจจะปรับปรุ งหรื อปรับเปลี่ ยน
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วิธีการสอน (Teaching Method) ปรับเปลี่ยนสื่ อการสอน (Teaching Media) ใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ (Teaching Innovation) เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 เพื่อการเปรี ยบเทียบ (Assessment) เป็ นการใช้ผลการวัดและประเมินเปรี ยบเทียบว่า
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการจากเดิมเพียงใด และอยูใ่ นระดับที่พึงพอใจหรื อไม่
1.5 เพือ่ การตัดสิ น การประเมินเพื่อการตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นการประเมินรวม
(Summative Evaluation) คือใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการวัดเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนว่าผ่านไม่ผา่ น หรื อให้ระดับคะแนน
2 ด้ านการแนะแนว
ผลจากการวัดและประเมิ นผูเ้ รี ยน ช่ วยให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีปัญหาและข้อบกพร่ องในเรื่ อง
ใด มากน้อยเพียงใด ซึ่ งสามารถแนะนาและช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนให้แก้ปัญหา มีการปรับตัวได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น นอกจากนี้ผลการวัดและประเมินยังบ่งบอกความรู ้ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเ้ รี ย น ซึ่ งสามารถนาไปใช้แนะแนวการศึ ก ษาต่อและแนะแนวการเลื อกอาชี พ ให้แก่
ผูเ้ รี ยนได้
3. ด้ านการบริหาร
ข้อมูลจากการวัดและประเมินผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผบู ้ ริ หารเห็นข้อบกพร่ องต่างๆ ของการจัดการ
เรี ยนรู ้ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของครู และบ่ งบอกถึ งคุ ณภาพการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามักใช้ขอ้ มูลได้จากการวัดและประเมินใช้ในการตัดสิ นใจหลาย
อย่าง เช่น การพัฒนาบุคลากร การจัดครู เข้าสอน การจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
เรี ยน นอกจากนี้การวัดและประเมินผลยังให้ขอ้ มูลที่สาคัญใน
การจัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SSR) เพื่ อ รายงานผลการจัด การศึ ก ษาสู่ ผูป้ กครอง
สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และนาไปสู่ การรองรับการประเมินภายนอก จะเห็นว่าการวัดและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาเป็ นหั ว ใจส าคัญ ของระบบการประกัน คุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
4. ด้ านการวิจัย การวัดและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการวิจยั หลายประการดังนี้
4.1 ข้อ มู ล จากการวัดและประเมิ นผลนาไปสู่ ปั ญหาการวิ จยั เช่ น ผลจากการวัด และ
ประเมิ นพบว่า ผูเ้ รี ย นมี จุดบกพร่ องหรื อมี จุดที่ ค วรพัฒนาการแก้ไ ขจุ ดบกพร่ องหรื อการพัฒนา
ดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ ยนเทคนิ ควิธีสอนหรื อทดลองใช้นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจยั การ
วิจยั ดังกล่าวเรี ยกว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยน (Classroom Research) นอกจากนี้ ผลจากการวัดและ
ประเมินยังนาไปสู่ การวิจยั ในด้านอื่น ระดับอื่น เช่น การวิจยั ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการทดลองใช้
รู ปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
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4.2 การวัดและประเมินเป็ นเครื่ องมือของการวิจยั การวิจยั ใช้การวัดในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษาผลการวิจยั ขั้นตอนนี้ เริ่ มจากการหาหรื อสร้างเครื่ องมือวัด การทดลองใช้เครื่ องมือ การ
หาคุณภาพเครื่ องมือ จนถึ งการใช้เครื่ องมือที่มีคุณภาพแล้วรวบรวมข้อมูลการวัดตัวแปรที่ศึกษา
หรื ออาจต้องตีค่าข้อมูล จะเห็นว่าการวัดและประเมินผลมีบทบาทสาคัญมากในการวิจยั เพราะการ
วัดไม่ดี ใช้เครื่ องมือไม่มีคุณภาพ ผลของการวิจยั ก็ขาดความน่าเชื่อถือ
การวัดและประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน 3 คานี้ มีความเกี่ ยวเนื่ องกัน แต่ต่างกันที่ระยะเวลา
และจุดประสงค์ของการวัดและประเมิน 3 คานี้มีความหมายทั้งในมิติที่กว้างและแคบ ดังนี้
1. ก่อนเรียน
การวัดและประเมินก่อนเรี ยนมีจุดประสงค์เพื่อมทราบสภาพของผูเ้ รี ยน ณ เวลาก่อนที่จะ
เรี ยน เช่น ความรู ้พ้นื ฐานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ก่อนเรี ยนอาจจะหมายถึง
1.1 ก่อนเข้าเรี ยน ซึ่ งอาจจะตั้งแต่ก่อนเรี ยนระดับปฐมวัย หรื อก่อนจะเริ่ มเรี ยนหลักสู ตร
สถานศึกษานั้น เช่น สถานศึกษาที่เปิ ดสอนในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ก่อนเรี ยนในที่น้ ี อาจจะหมายถึ ง
ก่อนเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นต้น
1.2 ก่อนเรี ยนช่วงชั้น หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญกับช่วงชั้น ให้มีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น ก่อนเรี ยนในที่น้ ี จึงหมายถึ งก่อนจะเริ่ มเรี ยน
ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง เช่น ก่อนเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 คือ ก่อนเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นต้น
1.3 ก่อนเรี ยนแต่ละชั้น ถึงแม้จะมีการกาหนดเป็ นช่วงชั้น แต่ช้ นั เรี ยนหรื อการเรี ยนแต่
ละปี ก็ยงั มีความสาคัญ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา การเรี ยนแต่ละชั้น/ปี อาจจะหมายถึงการ
เรี ยนกับ ครู ค นใดคนหนึ่ ง (กรณี ที่ ค รู ค นเดี ย วสอนนั ก เรี ยนทั้ง ชั้น ทุ ก วิ ช าหรื อเกื อ บทุ ก วิ ช า
โดยทัว่ ไปจะเป็ นครู ประจาชั้น) หรื อเรี ยนครู กลุ่มหนึ่ ง (สอนแยกรายวิชา) การวัดและประเมินก่อน
เรี ยนแต่ละชั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ตลอดทั้งปี
1.4 ก่ อนเรี ย นแต่ ล ะรายวิ ช า มี ล ัก ษณะเช่ นเดี ย วกับ ก่ อนเรี ย นแต่ ล ะชั้น การวัดและ
ประเมินก่อนเรี ยนแต่ละชั้นอาจจะวัดและประเมินในภาพรวมหลายๆ วิชา แต่การวัดและประเมินนี้
แยกวัดและประเมิ นแต่ละรายวิชา โดยทัว่ ไปจะสอนโดยครู แต่ละคน สาหรั บระดับมัธยมศึกษา
รายวิชาส่ วนใหญ่จดั การเรี ยนรู ้เป็ นรายภาคเรี ยน
1.5 ก่ อนเรี ยนแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดหมวดหมู่เนื้ อหาใน
สาระการเรี ยนรู ้เดี ยวกัน โดยจัดเนื้ อหาเรื่ องเดียวกันหรื อสัมพันธ์กนั ไว้ในหน่ วยเดี ยวกัน การวัด
และประเมินก่อนเรี ยนแต่ละหน่วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความรู ้พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยนในเรื่ องหรื อหน่วยนั้น
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ซึ่ งทั้งผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อนสามารถนาไปใช้ในการวางแผนการเรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
หน่วยนั้นได้อย่างเหมาะสม
1.6 ก่ อนเรี ยนแต่ละแผนจัดการเรี ยนรู ้ คือ การวัดและประเมิ นก่ อนเรี ยนแต่ละครั้ง ใน
หนึ่งหน่วยการเรี ยนรู ้มกั จะมีสาระที่จะเรี ยนรู ้แยกย่อยสาหรับการสอนมากกว่า 1 ครั้ง แต่ละครั้งจะ
มีแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. ระหว่างเรียน
จุ ด ประสงค์ข องการวัด และประเมิ น ระหว่ า งเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบความก้า วหน้า หรื อ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการเรี ยนรู้
และการร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรี ยน การวัดและประเมิน
ระหว่างเรี ยนจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ บ่งบอกถึ งพัฒนาการการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ในขณะเดี ยวกันยัง
สะท้อนให้เห็ นถึ งคุ ณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู ด้วย ข้อมูล จากการวัดและประเมิ น
ระหว่า งเรี ย นจะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ผูเ้ รี ย น ครู ผูส้ อน สถานศึ ก ษา และ
ผูป้ กครอง สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่แตกย่อยมา
จากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน
3. หลังเรียน
จุดประสงค์ของการวัดและประเมินหลังเรี ยน เพื่อตรวจสอบผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนด้าน
ความรู ้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการเรี ยนรู ้และการร่ วมกิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน โดยเที ยบกับผลการวัดและประเมินก่ อนเรี ยนและระหว่างเรี ยน การวัดและประเมิ นหลัง
เรี ยนจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่บ่งบอกถึ งพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้
เห็ นถึ งคุ ณภาพการจัดการเรี ย นการสอนของครู ด้วย ข้อมูลจากการวัดและประเมินหลังเรี ยนมี
จุดประสงค์หลักคื อใช้ในการตัดสิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ การวัดและ
ประเมินผลหลังเรี ยนอาจจะเป็ นข้อมูลก่ อนการเรี ยนในระดับต่อไป จึ งเป็ นประโยชน์ท้ งั ผูเ้ รี ยน
และครู ผสู ้ อน สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนหรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและสถานการณ์ (ทิวตั ถ์ มณี โชติ.
2549 )
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นโยบายการเปิ ดหลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษา
นโยบายในการเปิ ดหลักสู ตรภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมี
ความแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยของรัฐเลือกเปิ ดหลักสู ตรภาษาจีนเป็ นวิชาเอก โดยใช้เกณฑ์ ศกั ยภาพ
ทางวิช าการและเกณฑ์ค วามต้องการของตลาดเป็ นส าคัญ ในขณะที่มหาวิทยาลัยของเอกชนใช้
เกณฑ์ความต้องการของตลาดและเกณฑ์ความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ส่ วนการเปิ ดภาษาจี น
เป็ นวิชาโทและวิชาเลือก ทั้งภาครัฐและเอกชน ดูความต้องการของนักศึกษา ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับ
หลักสู ตรที่เปิ ดสอนเป็ นวิชาเอก (ปราณี กุลละวณิ ชย์ และสุ วาณี สุ รเสี ยงสังข์ 2549 : 7) ปั จจุบนั การ
เปิ ดหลักสู ตรภาษาจีน (หลักสู ตรนานาชาติ) มากขึ้นเป็ นลาดับ โดยจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
เป็ นภาษาจีน และหลักสู ตรอยูใ่ นระดับปริ ญญาโทมากกว่าปริ ญญาตรี การเปิ ดหลักสู ตรนานาชาติ
เป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาสถาบัน เป็ น “ทางลัด” ที่จะเข้าสู่ ระบบนานาชาติ เพราะเป็ นช่องทาง
ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ับ มหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เพื่ อ พัฒ นามาตรฐานของสถาบัน ให้
เทียบเคียงกับนานาชาติได้ อีกทั้งยังเป็ นการหารายได้เข้าสถาบัน แต่ยงั ไม่มีการศึกษาถึงบัณฑิตที่จบ
หลักสู ตรปรกติและที่จบหลักสู ตรนานาชาติวา่ สัมฤทธิ ผลต่างกันมากน้อยเพียงใด
นโยบายในการจัดห้ องเรียน
มหาวิทยาลัยไทยไม่มีนโยบายในเรื่ องขนาดห้องเรี ยนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม ส่ วน
ใหญ่จดั ไปตามจานวนผูเ้ รี ยน หากพิจารณาตามหลักการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ ห้องเรี ยน
ควรมีจานวนนักศึกษาประมาณ 10-20 คน ไม่ควรเกินกว่านั้น เพราะจะทาให้การเรี ยนการสอนขาด
ประสิ ทธิภาพ แต่สภาพความเป็ นจริ งที่เป็ นอยู่ ห้องเรี ยนภาษาจีนมีนกั ศึกษามากเกินไป บางสถาบัน
เป็ นห้องเรี ย นขนาดใหญ่ 40 คน ขึ้ นไป ปั ญหานี้ ม หาวิท ยาลัยต่ า งๆ ควรหามาตรการหรื อแนว
ทางแก้ไ ขปั ญหา เนื่ องจากส่ ง ผลต่ อคุ ณภาพการผลิ ตบัณฑิ ต และอาจจะถู กฟ้ องด้วยกลไกทาง
การตลาดไม่ชา้ ก็เร็ ว
นโยบายในการจัดแหล่ งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองห้องปฎิบตั ิการทางภาษา คลินิก ภาษา สื่ อต่างๆ และ
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสอน ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา มักให้นกั ศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และให้
มีการทากิจกรรมกลุ่ม เช่น เล่นเกมของภาค แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม การเล่าเรื่ อง เป็ นต้น
นโยบายในการรับผู้สอน
มหาวิทยาลัยของรั ฐและเอกชนมี ขอ้ กาหนดให้ตอ้ งเป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาอย่างต่ าระดับ
ปริ ญญาโท สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยในส่ วนภูมิภาคอาจอนุ โลมให้จบในระดับปริ ญญาตรี ทาง
ภาษาจีนแล้วส่ งไปเรี ยนต่อ การรับเข้าเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนใช้การประกาศ
รับสมัครและการสอบคัดเลือกเป็ นหลัก
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นโยบายความร่ วมมือด้ านอุดมศึ กษาความร่ วมมือระหว่ างกระทรวงศึ กษาธิ การไทยกับ
กระทรวงศึกษาธิการจีน
ความร่ วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างไทย-จีน ในการส่ งครู อาสาสมัครเข้ามาสอนระหว่าง
สถาบันทั้ง 3 ฉบับดังนี้
1. บันทึกความเข้าใจเรื่ องความร่ วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิ การ
ไทยกับกระทรวงศึกษาธิ การจีน (คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแล้ว กาลังดาเนิ นการลงนามอย่างเป็ น
ทางการ)
บันทึกฉบับนี้มีสาระสาคัญในเรื่ องการแลกเปลี่ยนผูแ้ ทนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์
เช่นเดียวกับ บันทึกความเข้าใจเรื่ องความร่ วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับแรก พ.ศ. 2542
เพียงแต่เพิ่มจานวนการแลกเปลี่ยนมากขึ้น และมีสาระสาคัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ ไทย-จีน ได้ตกลงกัน
ว่า
1.1 ภาคี ท้ ัง สองฝ่ ายจะสนับ สนุ น การจัด ท าหลัก สู ต รทางภาษา และ
วัฒนธรรมแก่อีกฝ่ ายหนึ่ ง และจะร่ วมมือในการฝึ กอบรมและพัฒนาครู ภาษาจีน และครู ภาษาไทย
ให้แก่กนั
1.2 ภาคีท้ งั สองฝ่ ายจะสนับสนุ นอานวยความสะดวกครู อาสาสมัครสอน
ภาษาจากภาคีอีกฝ่ ายหนึ่ง
1.3 ภาคี ท้ ัง สองฝ่ ายจะส่ ง เสริ ม และเจรจาหารื อเรื่ อ งการรั บ รองวุ ฒิ
การศึกษาระหว่างกัน
2. บันทึกความตกลงว่าด้วยการรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างไทย-จีน พ.ศ. 2550
การรั บรองวุฒิการศึ กษาแต่เดิ มเป็ นส่ วนหนึ่ งของบันทึ กความเข้าใจเรื่ อง ความ
ร่ วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิ การไทยกับกระทรวงศึกษาธิ การจีน (ฉบับรอการลง
นามอย่างเป็ นทางการ) ว่าด้วยการรับรองวุฒิการศึ กษาของนักศึ กษาจี นที่ จะมาเรี ยนในไทย และ
นักศึกษาไทยที่จะไปเรี ยนที่จีน
3.ก รอบ ก าร พั ฒ น าคว ามร่ วมมื อด้ า นก า รเรี ย นก ารส อนภ าษ า จี นใ น
สถาบันอุดมศึกษา
ความร่ วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านการศึกษาตลอดในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2547-2552) นี้
เป็ นเหตุ ใ ห้ผูค้ นบางส่ วนเกิ ดความระแวงว่า จี นมี เจตนารมณ์ ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ หรื อไม่ หากศึ ก ษาความ
ช่ วยเหลื อไทยของรั ฐบาลเจ้าของภาษาในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่ น ภาษา
ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ก็จะพบว่ามีความช่ วยเหลื อในลักษณะใกล้เคี ยงกัน เช่ น ช่ วยผลิ ตครู ช่ วย
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จัดทาตารา และช่วยจัดทาหลักสู ตรเป็ นต้น ความช่วยเหลือจะมีจานวนมากในระยะแรก จนกระทัง่
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศนั้นๆ มีพ้ืนฐานที่มนั่ คง แต่ไม่ก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกระแวงเช่ น
เกิดกับจีน ทั้งนี้เนื่องจากปั ญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยที่มีต่อภาษาจีนในอดีต ปั จจุบนั การขาด
แคลนบุคลากรภาษาจีนของประเทศไทยถึงขั้นวิกฤต แม้จะมีผนู ้ ิยมเรี ยนภาษาจีนเป็ นจานวนมาก แต่
กระนั้นก็ย งั ไม่ เพีย งพอ และไม่ ทนั ต่อการขยายตัวของความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ การมี ผูเ้ รี ย น
เพิ่มขึ้นจานวนมากอย่างรวดเร็ ว นามาซึ่ งปั ญหาการขาดแคลนครู ภาษาจีนที่มีคุณภาพ ความร่ วมมือ
ในการพัฒนาความรู ้ ด้านภาษาให้คนไทยรู ้ ภาษาจี นมากขึ้ นและคนจีนรู ้ ภาษาไทยมากขึ้น จึ งเป็ น
ภารกิจที่สาคัญของทั้งสองรัฐบาล
อาจารย์สัญชาติจีนทีส่ อนภาษาจีน
จานวนอาจารย์เชื้อชาติจีนที่สอนภาษาจีนอยูใ่ นประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา 59 แห่ งที่ทา
การสารวจเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มี 178 คน (รวมทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ชาวจีนไต้หวัน และชาว
จีนสัญชาติอื่น นอกจากนั้น ยังมีอาจารย์พิเศษสัญชาติจีนอีก 66 คน รวมเป็ น 244 คน คิดเฉลี่ ยอย่าง
คร่ าวๆ แต่ละมหาวิทยาลัย 59 แห่งที่ได้สารวจ จะมีอาจารย์ประจาชาวจีน 3 คน อาจารย์พิเศษชาวจีน
1 คน ฉะนั้น ประมาณว่าจะมีอาจารย์ชาวจีนใน 20 มหาวิทยาลัยที่ตกสารวจอีกประมาณ 70 คน ซึ่ ง
เป็ นอาจารย์ประจาชาวจีน 60 คนและอาจารย์พิเศษชาวจีน 10 คน คงจะสรุ ปโดยประมาณได้ว่า ณ
เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยของไทยทัว่ ประเทศ 79 แห่ งมีหลักสู ตรสอนภาษาจี น มี
จานวนอาจารย์ชาวจีน 314 คน เป็ นอาจารย์ประจาประมาณ 238 คนและอาจารย์พิเศษอีก 76 คน
1. คุณวุฒิของอาจารย์ชาวจีนส่ วนมากจบปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท ที่ไม่มีวุฒิบตั รนั้น
มีนอ้ ย แต่งานวิจยั นี้มิได้สืบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า บรรดาอาจารย์ชาวจีนที่เรี ยนจบปริ ญญานั้น เรี ยนมาทาง
สาขาวิชาใดสาขาวิชาภาษาจีนทัว่ ๆ ไป หรื อสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชาวต่างชาติและมีจานวนเท่าไร
2. อาจารย์ชาวจีนส่ วนมาก (อาจารย์ประจาร้อยละ 65 และอาจารย์พิเศษ ร้อยละ54)
พูดภาษาไทยไม่ได้เมื่อเริ่ มมาสอน บุคคลเหล่านี้ คงมีอุปสรรคไม่น้อย ในเรื่ องการสื่ อสารกับนิ สิต/
นักศึกษาเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยคงจะจัดงานสอนให้อาจารย์เหล่านี้สอนนิ สิต/ นักศึกษาที่มีพ้ืนความรู ้
ภาษาจีนพอที่จะสื่ อสารกันเป็ นภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษได้
3. ประเด็ น ค าถามที่ ว่า “ก่ อ นมาสอนผ่า นการฝึ กอบรมสอนภาษาจี น อย่า งไร
หรื อไม่” ส่ วนมากไม่ตอบคาถามนี้ เข้าใจว่าอาจารย์ชาวจีนส่ วนมากของผูท้ ี่ไม่ตอบ มิได้ผา่ นการ
ฝึ กอบรมการสอน ร้อยละ 65 ของผูต้ อบคาถามนี้ อาจารย์ประจาตอบว่า มิได้ผา่ นการอบรม ร้อยละ
28 ของอาจารย์พิเศษก็ตอบว่าไม่ได้ผา่ นการอบรม พวกที่ตอบว่าผ่านการอบรมนั้นให้ขอ้ มูลว่า ผ่าน
หลักสู ตรอบรมการสอนภาษาจีนสาหรับชาวต่างชาติบา้ ง เคยสอนภาษาจีนมาแล้วบ้าง ฯลฯ
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนคุณวุฒิของอาจารย์ ประจาชาวจีน (กรกฎาคม พ.ศ. 2551)
มหาวิทยาลัยโดยแยกประเภท
รัฐ เอกชน มรภ. มทร.
จานวนมหาวิทยาลัยที่มีหลักสู ตรภาษาจีน
21
18
31
9
จานวนมหาวิทยาลัยที่ตอบประเด็นนี้
21
14
12
9
จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
65
64
45
4
- จีน
64
52
37
3
- จีนไต้หวัน
1
11
5
1
- ชาวต่างชาติอื่นๆ
0
1
3
0
จานวนอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิบตั ร
- ป.เอก
- ป.โท
- ป.ตรี
- ประกาศนียบัตร
จานวนอาจารย์ที่ไม่มีวฒ
ุ ิบตั ร
ไม่ทราบวุฒิบตั ร
ความรู ้ภาษาไทยเมื่อเริ่ มเข้ามาสอน
- พูดไทยได้
- พูดไทยไม่ได้
การฝึ กอบรมสอนภาษาจีนก่อนสอน
- ได้รับการอบรม
- ไม่ได้รับการอบรม
- ไม่ตอบ

รวม
79
56
178
156
18
4

1
11
34
0

2
19
19
0

0
4
16
0

0
1
3
0

4
13

1
3

7
18

0
0

3
35
72
0
12
34

11
53

27
16

14
31

2
2

54
102

5
14
46

4
6
54

9
16
20

2
2
0

20
38
120

39

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ์
หมวดศึกษาทัว่ ไปวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้บรรจุวชิ าภาษาจีนไว้ในรายวิชาตามหลักสู ตรดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่า
31
หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
9
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ศึกษาไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
002-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (Thai for Communication)

3 ( 3-0-6 )

002-002 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน

3 ( 3-0-6 )

(Study Fundamentals and Report Writing)
002-003 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3 ( 3-0-6 )

002-004 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3 ( 3-0-6 )

002-005 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน (English for Everyday Use)

3 ( 3-0-6 )

002-006 การเขียนภาษาอังกฤษ (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 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)

3 ( 3-0-6 )

002-010 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)

3 ( 3-0-6 )

002-011 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)

3 ( 3-0-6 )

002-012 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)

3 ( 3-0-6 )

002-013 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย

2 ( 2-2-5 )

(Legal Report Writing)
002-018 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน (Chinese for Everyday Use)
002-019 ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน (Japanese for Everyday Use)

3 ( 3-0-6 )
3 ( 3-0-6 )
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จะเห็ นว่าในกลุ่มภาษาในหมวดศึ กษาทัว่ ไปได้บงั คับให้เรี ยนภาษา 12 หน่ วยกิ ต ซึ่ งแยก
เป็ นภาษาไทย 3 หน่ วยกิ ต ภาษาอัง กฤษ 6 หน่ วยกิ ต และภาษาอื่ นเลื อก 3 หน่ วยกิ ต ซึ่ งในคณะ
บริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้จดั ให้นกั ศึกษาเรี ยนภาษาจีนเป็ นภาษา
เลือกบังคับ 3 หน่วยกิต และเป็ นวิชาเลือกอีก 3 หน่วยกิต ฉะนั้น วิชาภาษาจีนจึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่นกั ศึกษาต้องเรี ยน ดังนั้นครู ผสู ้ อนจึงมีบทบาทสาคัญยิง่ ที่จะทาหน้าที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ดา้ น
ภาษาจีนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพแก่ผเู ้ รี ยน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เชาวลิต ธาคาสิ ทธิ เวท (2552 : 141-143) ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลัก สู ตรสื่ อและการจัดการเรี ย นการสอนการศึ กษาทางไกล หลัก สู ตรภาษาจี นเพื่ อการ
สื่ อสาร สรุ ปผลรายงานกลุ่มตัวอย่างจานวน 149 คน พบว่า 1) กลุ่มผูเ้ รี ยนมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี
มากที่ สุ ด วัตถุ ป ระสงค์ก ารสมัค รเรี ย นพบว่า ต้องการเรี ย นรู ้ เพื่ อเป็ นพื้ นในการศึ ก ษาภาษาจี น
ต่อเนื่ องและต้องการนาไปใช้สื่อสารและประกอบอาชีพตามลาดับ 2) ด้านหลักสู ตรผูเ้ รี ยนมีระดับ
ความเห็ นในระดับมากทุกรายการไม่ว่าความเหมาะสมของจุ ดประสงค์ ระยะเวลาของหลักสู ตร
จานวนชั่วโมงการเรี ยนและหน่ วยการเรี ยนรู ้ 3) คู่มือการเรี ยนทางไกลสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
หลักสู ตร วิธีการเรี ยนและการวัดประเมินผลในระดับมาก 4) สื่ อการเรี ยนรู ้พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความเห็น
เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การเรี ย นรู ้ ทุ ก รายการในระดับ มาก 5) การวัด ผล
ประเมินผล ผูเ้ รี ยนมีความเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในระดับมากทุกรายการ 6) อาจารย์ที่
ปรึ กษาการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนมีความเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาในระดับมากทุกรายการ 7) การบริ หาร
จัดการ ผูเ้ รี ยนมีความเห็ นในประเด็นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการของสถาบันการศึกษาทางไกลใน
ระดับมากทุกรายการ
ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชี ยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551 : 84-85) ได้ศึกษาการ
เรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับอุดมศึกษาพบว่า 1) หลักสู ตรวิชาเรี ยนของมหาวิทยาลัย
ควรจะแตกต่างจากของโรงเรี ยนชั้นประถม มัธยมศึกษา อาชี วศึ กษา และโรงเรี ยนนอกระบบ 2)
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาควรมีมาตรฐานความรู้ที่สามารถนาไปประกอบอาชี พได้ 3) ปั ญหาเรื่ อง
การเรี ยนการสอนภาษาจี นควรมี ระบบบริ หารจัดการเต็มตัว 4) คุ ณลัก ษณะผูส้ อนต้องมี ความรู้
สามารถสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้เข้าใจตรงกัน 5) ครู ผสู ้ อนต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อแสดงทัศนคติในการสร้างความเชื่อถือแก่ผเู ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
จากงานวิ จ ัย ดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่า การจัด การเรี ย นการสอนภาษาจี น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
หลักสู ตรสื่ อการสอน ครู ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน เป็ นอย่างมาก ฉะนั้นการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีน
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จึงต้องให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน เรี ยนด้วยการกาหนดบทบาทหน้าที่ วิธีการสอนคุ ณลักษณะของ
ผูส้ อนให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน จึงจะเกิดประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนรู ้
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า มี
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเป็ นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ ดังนี้
ผ่องใส ถาวรจักร์ และคณะ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ต่ออาจารย์ผสู ้ อนของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 3 คณะ ได้แก่ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะบัญชี คณะนิ ติศาสตร์ ที่
มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน ในด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสื่ อการสอนและ
อุปกรณ์การสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ในแต่ละคณะ / สาขา ด้าน
ผลสัมฤทธ์ที่นกั ศึกษาได้รับในการเรี ยนวิชา และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ต่ออาจารย์ผสู ้ อนในคณะบริ หารธุ รกิ จ คณะบัญชี คณะนิ ติศาสตร์ และหมวด
ศึกษาทัว่ ไป
ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ในคณะ / สาขา มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู ้ อนใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับพอใจมาก และนักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิ จสาขาการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู ้ อนในด้านการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน
และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผสู ้ อนอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด รวมทั้งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มี
ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู ้ อนในด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผสู ้ อนอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด แต่
สาหรับนักศึกษาในคณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ
ต่ออาจารย์ผสู ้ อนในด้านการสอนอยูใ่ นระดับพอใจปานกลาง
ผลการวิจยั เรื่ องดังกล่าวทาให้เห็นภาพรวมของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ในแต่ละคณะซึ่ งจากการรวบรวมข้อมูลการวิจยั ก็จะพบว่ามีผสู ้ นใจและให้ความสาคัญ
กับความพึงพอใจในงานของบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาเป็ นจานวนมาก ซึ่งผลการศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุ งในงานได้เป็ นอย่างดี
กุลยา อุปพงษ์(2551)ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ การเรี ยนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
พบว่า นักศึ กษามีปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเรี ยนมากที่สุด คือ ด้านสถานศึกษา ซึ่ งประเด็นที่ มี
ผลกระทบต่อการเรี ยน คือ อาคารสถานที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ไม่เพียงพอต่อปริ มาณนักศึกษา
รองลงมา คือ ข้อสอบยากเกิ นไป และเนื้ อหาวิชายาก ส่ วนปั ญหาที่มีผลกระทบต่อการเรี ยนของ
นักศึกษาด้านส่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการเรี ยน คือ มีความเครี ยด
เนื่ องจากการมาเรี ยน รองลงมา คือ มีความกลัวและวิตกกังวลในเรื่ องต่าง ๆ อยูเ่ สมอ และรู ้สึกเบื่อ
หน่ า ยการเรี ย น ส่ ว นปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเรี ย นของนัก ศึ ก ษาด้า นบ้า นและครอบครั ว
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โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการเรี ยน คือ ความเหน็ดเหนื่ อยในการเดิ นทาง
ไปเรี ย น รองลงมา คื อ รายรั บ ของครอบครั ว แต่ ล ะเดื อนไม่ เ พี ย งพอกับ ค่ า ใช้จ่ า ยและต้องช่ ว ย
ครอบครัวทางานหนัก
ผลการวิจยั เรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นข้อมูลที่ทาให้ทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
เรี ยนของนักศึกษา เพื่อที่ทุกฝ่ ายของวิทยาลัยจะได้ร่วมมือกันหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา
นอกจากนั้น นิ ต ยา สุ ภ าภรณ์ (2552) ได้ศึ ก ษา ปั ญหาการเรี ย นการสอนของวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ตามความคิดเห็นของทั้งอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลางแต่เมื่อจัดเรี ยงลาดับปั ญหาจากมากไปหาน้อยได้แก่ ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และด้านเทคนิ คการสอน ตามลาดับ ส่ วนปั ญหา
และอุปสรรคเพิ่มเติมของการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั พบว่า วิทยาลัยราชพฤกษ์ประสบปั ญหาใน 3
อันดับแรก คือ ควรปรับปรุ งคุณภาพโรงอาหารรวมทั้งรสชาติของอาหารให้มีคุณภาพมากขึ้น ควร
เพิ่มหนังสื อทรัพยากรห้องสมุด เพื่อให้นกั ศึกษาและคณาจารย์สามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมได้
มากขึ้น และควรพัฒนาที่จอดรถให้มีหลังคาและมีความร่ มรื่ นแก่วทิ ยาลัยราชพฤกษ์มากยิง่ ขึ้น
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า งานวิจยั ทั้งหมดต่างให้ขอ้ มูลที่ สาคัญกับทางวิทยาลัย ทั้งที่ เป็ นระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ผสู ้ อน ปั จจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่อผลทางการเรี ยน และปั ญหาการเรี ยนการ
สอนโดยภาพรวมซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่า หากมี ก ารศึ ก ษารายละเอี ย ดเฉพาะวิช าลงไป อาจเป็ นข้อมู ล
เบื้องต้นให้วางแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จึงคิดว่าควรศึกษา
ความพึง พอใจที่ มี ต่อการเรี ยนการสอนภาษาจี น ซึ่ งเป็ นวิช าหนึ่ งที่ มี ความสาคัญในหมวดศึ ก ษา
ทัว่ ไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีต่อการสอนวิชาภาษาจีน
ของครู อาสาสมัครชาวจีนระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2552 โดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสารและจากแบบ
วัดความพึงพอใจ ซึ่ งได้สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
วิชาภาษาจีน 1 และวิชาภาษาจีน 2 ในปี การศึกษา 2552 โดยมีวธิ ี ดาเนินการศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาการ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 2 ทั้งรอบปกติ รอบค่ า
และรอบเสาร์ -อาทิตย์และเป็ นกลุ่มนักศึกษาที่มีวชิ าเรี ยนภาษาจีนเป็ นภาษาเลือก
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นนัก ศึ ก ษาสาขาการจัด การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวรอบปกติ รอบค่า รอบเสาร์ – อาทิตย์ จานวน 90 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการ
เรี ยนการสอนภาษาจีน ดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบ
วัดความพึงพอใจ ซึ่ งแต่ละคาถามนั้นได้ต้ งั คาถามแบบครอบคลุมที่สุด และผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นแบบ
มาตรฐานประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) โดยกาหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแบ่งออกเป็ น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 2
ข้อ เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2552 ประกอบด้วย 2 ด้าน
ได้แก่ เพศและอายุของนักศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 7 ข้อ เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
การปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจีน ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางภาษาจีนก่อนเรี ยน
ภาษาจีน ความชอบ ความต้องการทางการศึกษาภาษาจีน ความพร้อมก่อนเรี ยน การเตรี ยมตัวก่อน
เรี ยน การทบทวนหลังเรี ยน และความสนใจในภาษาจีน
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบวัด ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผู้ส อน ด้ า นบุ ค ลิ ก และความมี
มนุษยสัมพันธ์ของครู อาสาสมัครชาวจีน เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน
10 ข้อประกอบด้วย 2 ด้าน คือ บุคลิกภาพของอาจารย์ผสู้ อนมี 6 ลักษณะ คือ ลักษณะการทักทาย
ลักษณะการแสดงออกทางสี หน้า ของอาจารย์ ลักษณะการแต่งกายของอาจารย์ ลักษณะความมัน่ ใจ
ในการพูดหรื อการสนทนาระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ลักษณะการวางตัวของอาจารย์ และลักษณะ
ความมัน่ คงทางอารมณ์ของอาจารย์ ส่ วนด้านที่ 2 ความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์มี 4 ลักษณะ คือ
ลักษณะความเป็ นกันเองของอาจารย์ ลักษณะการทักทายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสของอาจารย์ ลักษณะ
ความเอื้อเฟื้ อของอาจารย์ รวมทั้งลักษณะการให้เกียรติและการมีมารยาท
ตอนที่ 4 เป็ นแบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การเตรี ยมการสอนมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอน และลักษณะการ
เตรี ยมสื่ อก่อนสอน ส่ วนด้านที่ 2 เทคนิ คการสอนและการสื่ อสารเนื้ อหาของอาจารย์มี 8 ลักษณะ
คือ ลักษณะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ลักษณะการถ่ายทอดความรู ้ ลักษณะความชานาญในการใช้สื่อการ
สอน ลักษณะการเชื่ อมโยงเนื้ อหาเข้ากับสื่ อการสอน ลักษณะความสามารถในการสอน ลักษณะ
ความมัน่ ใจในเนื้อหาการสอน และลักษณะการตรงต่อวลา
ตอนที่ 5 เป็ นแบบวัดความพึงพอใจต่อเนื้ อหาวิชา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) จานวน 5 ข้อประกอบด้วย ความสามารถในการพูด เขียน อ่าน ฟั ง ตลอดจนการ
นาความรู้ที่ได้ในห้องเรี ยนไปใช้ประโยชน์ดา้ นการสื่ อสารในการทางาน
ตอนที่ 6 เป็ นแบบวัดความพึงพอใจต่อการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 8 ข้อ ในประเด็น ความรู้และทักษะในการสร้าง
เครื่ องมือที่เหมาะสม ความรู้และทักษะของนักศึกษาในการทาข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
ความสม่าเสมอในการประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง รู ปแบบการวัดผล ประเมินผล การติดตามวัดผลใน
ชีวิตประจาวัน ความพอเพียงของเวลาที่ใช้ในการวัดผล การใช้สื่อในการวัดผล การวิเคราะห์ความ
ยากง่ายของข้อสอบในการวัดผลและประเมินผล
ตอนที่ 7 เป็ นการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open Ended) จานวน 1
ข้อ
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วิธีการดาเนินการและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั มีหลายวิธี ซึ่ งแบบสอบถามจัดเป็ นเครื่ องมือวิจยั ชนิดหนึ่งที่
นิยมใช้กนั มาก เนื่องจากสะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลของคณะผูว้ จิ ยั และสามารถใช้วดั ได้อย่าง
กว้า งขวาง การเก็ บ ข้อมู ล ด้ว ยแบบสอบถามสามารถท าได้ด้วยการสั ม ภาษณ์ หรื อ ให้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง ในการสร้ างเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนิ นการสร้ างแบบสอบถามซึ่ งเป็ นแบบวัดความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน
ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
4.2 ศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจ การพัฒนาหลัก สู ตรตามทฤษฎี ข อง
หลุย จาปาเทศ (2539 : 14) และกู๊ด (Good, 1973 : 320 อ้างถึงในประภา ตุลานนท์, 2540 : 23) และ
ได้สรุ ปลักษณะความพึงพอใจไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะผูส้ อน 2) ด้านกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน 3) ด้านเนื้อหาวิชา 4) ด้านการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้
4.3 นาแบบวัดความพึงพอใจเสนอ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ ที่ปรึ กษางานวิจยั วิทยาลัย
ราชพฤกษ์เ พื่ อ ตรวจสอบแก้ไ ข และให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นภาษาไทยของหมวดศึ ก ษาทั่ว ไป
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
4.4 นาแบบวัดความพึงพอใจที่ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิเรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลอง
ใช้กบั นักศึกษาภาคปกติสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ภาษาจีน 1 และวิชาภาษาจีน 2 เพื่อตรวจทานความเข้าใจในการใช้ภาษา
4.5 นาข้อคาถามคาตอบที่กลุ่มนักศึกษาไม่เข้าใจคาถาม ตอบไม่ตรงกับคาถามมาวิเคราะห์
ปรับแก้ เลือกข้อคาถามใหม่ให้สามารถสื่ อสารได้เข้าใจมากขึ้น
4.6 นาแบบวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วนาเสนอ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ ที่
ปรึ กษางานวิจยั เพื่อปรับปรุ งแก้ไข และนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบวัดความพึงพอใจให้กบั นักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ลงทะเบียนเรี ยนภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา 2552 ซึ่ งถือเป็ นกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่เรี ยน
ภาษาจีน และเมื่อได้รับแบบวัดความพึงพอใจกลับคืนมา ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทาการ
ลงรหัส ป้ อนข้อมูลลงโปรแกรมสาเร็ จรู ปในคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจทานความถูกต้องของรหัสเมื่อ
ป้ อนข้อมูล
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การจัดกระทาข้ อมูล
ขั้นตอนนี้เป็ นการนาแบบวัดความพึงพอใจมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบวัด
ความพึงพอใจ เพื่อคัดเลือกและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
6.1 แบบวัดความพึงพอใจ ตอนที่ 1 -2 วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ
6.2 แบบวัดความพึงพอใจ ตอนที่ 3 -6 มาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาแบบวัดความ พึงพอใจมา
ตรวจให้คะแนน ซึ่ งกาหนดค่าน้ าหนัก 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) ซึ่ งกาหนดค่าคะแนน
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ให้น้ าหนักหรื อคะแนนเป็ น 5
ระดับความพึงพอใจมาก
ให้น้ าหนักหรื อคะแนนเป็ น 4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ให้น้ าหนักหรื อคะแนนเป็ น 3
ระดับความพึงพอใจน้อย
ให้น้ าหนักหรื อคะแนนเป็ น 2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ให้น้ าหนักหรื อคะแนนเป็ น 1
6.3 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็ จรู ป
6.3.1 คานวณค่าเฉลี่ย ของแบบวัดความพึงพอใจเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม
6.3.2 คานวณค่า t - test รายข้อ รายด้าน และโดยรวม
6.4 นาค่าเฉลี่ยที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์สาหรับแปรความหมายของ
ค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
คะแนน 4.50 – 5.00
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 3.50 – 4.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 2.50 – 3.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1.00 – 1.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้คณะผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติ
ดังนี้
7.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือ
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7.1.1 การหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบวัดความพึงพอใจโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบาด (Cronbach) (ลัดดาวัล ย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา
ชานิประศาสน์ : 2547, 149)
7.1.2 หาค่าอานาจจาแนก (Discrimnation) ของแบบสอบถามรายข้อ (ธานิ นทร์
ศิลป์ จารุ : 2549, 315)
7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
7.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
7.2.3 สถิติทดสอบสมมติฐานค่า t-test แบบ Independent (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
และอัจฉรา ชานิประศาสน์ : 2547, 178)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการศึกษา เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีต่อการ
สอนวิชาภาษาจีนของครู อาสาสมัครชาวจีน ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2552 ได้แบ่งเนื้ อหาเป็ น 6
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึ กษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึ กษา 2552 ที่
เรี ยนวิชาภาษาจีน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจี นของนักศึกษาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณลักษณะของผูส้ อน
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านเนื้อหาวิชา
ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้
ตอนที่ 7 การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ปี
การศึกษา 2552 ทีเ่ รียนวิชาภาษาจีน ด้ านเพศและอายุของนักศึกษา
ตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2552 ที่เรี ยนวิชาภาษาจีน
ลักษณะข้ อมูล

จานวน
(N=90)

ร้ อยละ

31
59

34.4
65.6

1. เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2552 ที่เรี ยนวิชาภาษาจีน
(ต่อ)
ลักษณะข้ อมูล

จานวน
(N=90)

ร้ อยละ

13
3
4

14.4
81.2
4.4

2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 -25 ปี
มากกว่า 25 ปี

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 65.6 มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี ถึง
ร้อยละ 81.2
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ความคิด เห็นและการปฏิบั ติในการเรี ยนภาษาจี น ของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้ านระดับความรู้ ความจีน ความชอบในภาษาจีน ความจาเป็ นในการ
เรียนภาษาจีน การเตรียมความพร้ อมก่ อนเรียน วิธีการเตรียมความพร้ อมก่ อนเรียนภาษาจีน การ
ทบทวนบทเรียนภาษาจีนของนักศึกษา และความสนใจภาษาจีน
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ลักษณะข้ อมูล
1. ระดับความรู้ภาษาจีนของนักศึกษา
อ่อนที่สุด
อ่อน
พอใช้
ดี
ดีมาก

จานวน
(N=90)

ร้ อยละ

15
36
29
7
3

16.7
40.0
32.2
7.8
3.3
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ต่อ)
ลักษณะข้ อมูล
2. ความชอบในภาษาจีน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3. ความจาเป็ นในการเรี ยนภาษาจีน
ต้องเรี ยน
ไม่ตอ้ งเรี ยนแล้ว
4. การเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
5. วิธีการเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยนภาษาจีน
อ่านหนังสื อก่อนเรี ยน
ถามผูร้ ู ้ก่อนเรี ยน
อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารภาษาจีน
ฟังข่าวภาษาจีน
ดูภาพยนตร์ ภาษาจีน
ท่องศัพท์ก่อนการเรี ยนภาษาจีน
ทาการบ้านก่อนเข้าเรี ยนทุกครั้ง
ไม่ได้เตรี ยมตัวเลย

จานวน
(N=90)

ร้ อยละ

12
16
44
13
5

13.3
17.8
48.9
14.4
5.6

62
27

69.7
30.3

16
18
38
11
7

17.8
20.0
42.2
12.2
7.8

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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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ต่อ)
ลักษณะข้ อมูล
6. การทบทวนบทเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษา
อ่านหนังสื อหลังเรี ยน
ถามผูร้ ู้ในเรื่ องที่สงสัย
อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารภาษาจีน
ฟังข่าวภาษาจีน
ดูภาพยนตร์ ภาษาจีน
ท่องศัพท์หลังเรี ยนภาษาจีน
ทาการบ้านหลังเรี ยนทุกครั้ง
ไม่ได้ทบทวนเลย
พูดภาษาจีนกับเพื่อน
7. ความสนใจภาษาจีน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

จานวน
(N=90)

ร้ อยละ

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

10
15
39
13
13

11.1
16.8
43.3
14.4
14.4

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึ กษาคิ ดว่าตนเองมี ความรู ้ ในภาษาจี นอยู่ในขั้นอ่ อนถึ งร้ อยละ 40
รองลงมามี ความรู ้ ข้ นั พอใช้ร้อยละ 32.2 และมี ความรู ้ ระดับอ่ อนที่ สุ ดถึ งร้ อยละ 16.7 มีความชอบ
ภาษาจีนในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.9 และเห็ นถึงความจาเป็ นในการเรี ยนภาษาจีนร้ อยละ 69.7 มี
ความพร้ อมก่ อนเรี ยนภาษาจีนปานกลาง ร้ อยละ 42.2 วิธีเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเข้าเรี ยนนั้น พบว่า
ไม่ได้เตรี ยมตัวเลย ร้อยละ 24.9 รองลงมาคือ ถามผูร้ ู ้ก่อนเรี ยน ร้อยละ 22.6 อ่านหนังสื อก่อนเรี ยน ร้อย
ละ 17.8 ดูภาพยนตร์ ภาษาจีน ร้อยละ 12.2 การทบทวนบทเรี ยนภาษาจีน คือ การอ่านหนังสื อหลังเรี ยน
ร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ ไม่ได้ทบทวนเลย ร้อยละ 22.2 ถามผูร้ ู้ในเรื่ องที่สงสัย ร้อยละ 15.6 นักศึกษา
ให้ความสนใจในวิชาภาษาจีนในระดับปานกลางร้อยละ 43.3 รองลงมาสนใจในระดับน้อยร้อยละ 16.8
สนใจในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 14.4
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลความพึงพอใจของนักศึ กษาต่ อคุ ณลักษณะของผู้สอนด้ าน
บุคลิก มีลกั ษณะบุคลิกภาพในการทักทาย การแสดงออกทางสี หน้ าของอาจารย์ การแต่ งกายของอาจารย์
ความมั่นใจในการพูดหรื อการสนทนาระหว่ างอาจารย์ กับนักศึกษา การวางตัวของอาจารย์ ความมั่นคง
ทางอารมณ์ และด้ านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ มีลักษณะความเป็ นกันเองของอาจารย์ การทักทายอย่ างยิม้
แย้ม แจ่ มใส ความเอือ้ เฟื้ อของอาจารย์ การให้ เกียรติและมีมารยาท
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณลักษณะของผูส้ อน
คุณลักษณะของผู้สอน
ด้ านบุคลิกภาพของอาจารย์
ความพอใจการทักทายของอาจารย์ครั้งแรกที่เจอหน้า/ที่
เข้าห้องเรี ยน
ความพอใจการแสดงสี หน้าของอาจารย์เมื่อพบเจอ
นักศึกษาในห้องเรี ยน
ความพอใจในความเหมาะสมการแต่งกายของอาจารย์
ความมัน่ ใจในการพูดคุยหรื อสทนาระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
การวางตัวของอาจารย์
ความพอใจความเป็ นกันเองในการสนทนาในห้องเรี ยน
ความมัน่ คงทางอารมณ์
ความพอใจทางรู ปร่ างหน้าตา การพูด
ความพอใจในการยืน การนัง่ การลุก การเดิน
ความพอใจในวุฒิภาวะ การพิจารณาปั ญหาด้วยความ
รอบคอบ
ความมีมนุษยสั มพันธ์
อาจารย์ทกั ทายอย่างเป็ นกันเอง
ในการเจอกันอาจารย์ทกั ทายอย่างยิม้ แย้มแจ่มใส
ความเอื้อเฟื้ อกับนักศึกษา
การให้เกียรติและมีมารยาทในการสนทนา
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.00

0.75

มาก

3.93

0.83

มาก

4.02
3.82

0.82
0.88

มาก
มาก

3.96
3.74
3.73
3.86
3.88
3.90

0.76
0.83
0.78
0.77
0.85
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.09
3.96
4.02
4.09
3.96

0.71
0.82
0.78
0.73
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึ ก ษาที่ เรี ย นภาษาจี น มีค วามพึ งพอใจในด้านคุ ณลัก ษณะของ
ผูส้ อน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ผลการศึกษาแต่ละประเด็นมีดงั นี้
เมื่อพิจารณาข้อมูลลักษณะบุคลิกภาพของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยในเรื่ องความเหมาะสมการแต่งกายของอาจารย์เป็ นอันดับสู งที่สุด เท่ากับ
4.02 รองลงมาคือ ความพึงพอใจการทักทายของอาจารย์ครั้งแรกที่เจอหน้า/ที่เข้าห้องเรี ยน เท่ากับ
4.00 และมีการวางตัวของอาจารย์ เท่ากับ 3.96 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในเรื่ องบุคลิกภาพ
คือ ความมัน่ คงทางอารมณ์ เท่ากับ 3.73 แต่ท้ งั นี้ก็ยงั คงเป็ นค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
จากข้อมูลลักษณะความมีมนุ ษยสัมพันธ์ของอาจารย์ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกประเด็น โดยมี ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจที่ อาจารย์ในข้อทักทายอย่างเป็ นกันเอง การให้เกี ยรติ และมี
มารยาทในการสนทนาเป็ นลาดับสู งที่สุดเท่ากันที่ เท่ากับ 4.09 รองลงมาคือมีความเอื้อเฟื้ อกับนักศึกษา
เท่ากับ 4.02 และในการเจอหน้ากันอาจารย์ทกั ทายอย่างยิม้ แย้มแจ่มใสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลความพึงพอใจของนั กศึ กษาด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ประเด็นการเตรียมการสอนในลักษณะการเตรียมเนื้อหาก่ อนสอน การเตรียมสื่ อก่ อนสอน และประเด็น
เทคนิคการสอนและการสื่ อสารเนื้อหาของอาจารย์ ในลักษณะการนาเข้ าสู่ บทเรี ยนการถ่ ายทอดความรู้
ความชานาญในการใช้ สื่อการสอนการเชื่ อมโยงเนื้อหาเข้ ากับสื่ อการสอน ความสามารถในการสอนและ
ตรงต่ อเวลา
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ านการเตรียมการสอน
การเตรี ยมเนื้อหาก่อนสอน
การเตรี ยมสื่ อก่อนสอน
ด้ านเทคนิคการสอนและการสื่ อสารเนือ้ หา
การนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู ้
ความถนัดในการใช้สื่อการสอน
ความทันสมัยในการใช้สื่อการสอน

X

S.D.

ระดับ

4.03
3.99

0.80
0.87

มาก
มาก

3.88
3.81
3.80
3.87

0.75
0.82
0.76
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน (ต่อ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเชื่อมโยงเนื้ อหากับสื่ อการสอน
ระดับความสามารถในการสอน
ความมัน่ ใจในเนื้ อหาของการสอน
การรักษาเวลา
รวม

X

3.79
3.71
3.73
3.69
3.90

S.D.
0.84
0.81
0.87
0.82
0.64

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ผลการศึกษาแต่ละประเด็นมีดงั นี้
เมื่อพิจารณาข้อมูลพบว่า ประเด็นการเตรี ยมการสอน นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ด้านการเตรี ยมเนื้อหาก่อนสอน เท่ากับ 4.03 มากกว่าการเตรี ยมสื่ อก่อนสอนที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99
แต่อยูใ่ นระดับมากทั้ง 2 ประเด็น และพิจารณาในประเด็นเทคนิคการสอน นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความ
พึง พอใจอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ประเด็ น โดยประเด็ นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ดคื อ การนาเข้า สู่ บ ทเรี ย น
เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือความทันสมัยในการใช้สื่อการสอน เท่ากับ 3.87 ส่ วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับน้อยที่สุด คือ การรักษาเวลา เท่ากับ 3.69
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจต่ อเนื้อหาวิชาประเด็น ความสามารถในการ
เขียน อ่ าน ภาษาจีนได้ เข้ าใจและความสามารถนาความรู้ ไปใช้ ในการสื่ อสารในชี วติ ประจาวัน
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านเนื้ อหาวิชา
เนือ้ หาวิชา
สามารถพูดภาษาจีนได้
สามารถเขียนภาษาจีนได้ถูกต้อง
สามารถอ่านภาษาจีนได้เข้าใจ
สามารถฟังภาษาจีนได้เข้าใจ
สามารถนาความรู้ไปสื่ อสารในการทางานได้
รวม

X

S.D.

3.12
3.06
2.94
3.03
2.98
3.03

1.06
1.05
1.08
1.05
1.16
0.93

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบว่า นัก ศึ ก ษามี ค วามพึง พอใจในด้านเนื้ อหาวิช า โดยรวมอยู่ใ นระดับ
ปานกลางทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03
เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งเป็ นอันดับแรกคื อ สามารถพูดภาษาจี นได้
เท่ากับ 3.12 รองลงมาคือ สามารถเขียนภาษาจีนได้ถูกต้อง เท่ากับ 3.06 สามารถฟังภาษาจีนได้เข้าใจ
เท่ากับ 3.03 สามารถนาความรู้ที่มีไปสื่ อสารในการทางานได้เท่ากับ 2.98 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในอันดับน้อยที่สุดคือ อ่านภาษาจีนได้เข้าใจเท่ากับ 2.94
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจต่ อการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน
ประเด็น ความรู้ ทักษะในการสร้ างเครื่ องมือที่เหมาะสม ความรู้ และทักษะของนักศึ กษาในการทา
ข้ อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย ความสม่าเสมอในการประเมินผลอย่ างต่ อเนื่องรู ปแบบการวัดผล
ประเมินผล การติดตามวัดผลในชีวติ ประจาวันความเพียงพอของเวลาที่ใช้ ในการวัดผลการใช้ สื่อใน
การวัดผลการวิเคราะห์ ความยากง่ ายของข้ อสอบในการวัดและประเมินผล
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้

X

S.D.

ความรู้และทักษะในการสร้างเครื่ องมือที่เหมาะสม
ความรู้ และทักษะของนักศึกษาในการทาข้อสอบ
แบบปรนัยและแบบอัตนัย
ความสม่ า เสมอในการวัด และประเมิ น ผลอย่ า ง
ต่อเนื่อง
รู ปแบบที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล
การติดตามวัดผลในชีวิตประจาวัน
ความเพียงพอของเวลาที่ใช้ในการวัดผล
การใช้สื่อในการวัดผล
การวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในการวัด
และประเมินผล
รวม

3.60
3.47

0.91
0.91

ระดับ
มาก
ปานกลาง

3.41

0.79

ปานกลาง

3.34
3.34
3.42
3.39
3.49

0.86
0.90
0.82
0.92
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.43

0.69

ปานกลาง
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จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ของครู
อาสาสมัครชาวจีน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเท่ากับ 3.43 และผลการศึกษาแต่ละประเด็นมีดงั นี้
จากการศึ ก ษาพบว่ า ประเด็ น ความรู ้ แ ละทัก ษะของอาจารย์ใ นการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมเพื่ อ วัด การพัฒ นาด้า นความรู ้ เป็ นเพี ย งประเด็ น เดี ย วที่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก
เท่ากับ 3.60 ส่ วนประเด็นอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลางทั้งสิ้ น
เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง และเป็ นค่าเฉลี่ยที่สูงเป็ นอันดับแรก
คือ การวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในการวัดผลและประเมินผลเท่ากับ 3.49 รองลงมาคือ
ความรู้และทักษะของนักศึกษาในการทาข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย เท่ากับ 3.47 โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ ยเป็ นลาดับน้อยสุ ดคือ ความพึงพอใจด้านรู ปแบบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล และการ
ติดตามวัดผลในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งทั้ง 2 ประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือเท่ากับ 3.34
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน
จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาตามเพศและอายุ
ตารางที่ 7 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายต่อคุณลักษณะของ
อาจารย์ผสู้ อน
เพศ
ลาดับ

ความพึงพอใจ

ชาย
SD.

1
2
3
4
5

บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการทักทาย
ของอาจารย์ครั้งแรกที่เจอหน้า
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการแสดงสี
หน้าของอาจารย์
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการแต่งกาย
ของอาจารย์
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการพูดคุย
หรื อสนทนาระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการวางตัว
ของอาจารย์

หญิง
SD.

t

sig

3.81

0.98 4.10 0.58

-1.54

0.13

3.74

0.99 4.03 0.72

-1.44

0.16

3.90

0.91 4.08 0.77

-1.00

0.32

3.77

1.09 3.85 0.76

-0.34

0.74

3.87

0.85 4.00 0.72

-0.76

0.45
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ตารางที่ 7 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายต่อคุณลักษณะของ
อาจารย์ผสู้ อน (ต่อ)
เพศ
ลาดับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ความพึงพอใจ
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นความเป็ น
กันเองในการสนทนาในห้องเรี ยน
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นความมัน่ คง
ทางอารมณ์
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ างหน้าตา
การพูด
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นใน การยืน
การนัง่ การลุก การเดิน
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นวุฒิภาวะ การ
พิจารณาปั ญหาด้วยความรอบคอบ
ความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ น
ทักทายอย่างเป็ นกันเอง
ความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ น
การเจอหน้าอาจารย์ทกั ทายอย่างยิม้ แย้ม
แจ่มใส
ความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ น
ความเอื้อเฟื้ อกับนักศึกษา
ความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ น
การให้เกียรติและมีมารยาทในการ
สนทนา

ชาย

หญิง
SD.

t

sig

3.74

1.03 3.75 0.71

-0.02

0.99

3.68

0.95 3.76 0.68

-0.45

0.66

3.61

0.96 3.98 0.63

-1.95

0.06

3.87

0.99 3.88 0.77

-0.06

0.96

3.97

0.98 3.86 0.66

0.53

0.60

3.97

0.88 4.15 0.61

-1.045

0.30

3.84

1.00 4.02 0.71

-0.90

0.38

3.94

0.81 4.07 0.76

-0.76

0.45

4.06

0.68 4.10 0.76

-0.23

0.82
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จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุ ณลักษณะของอาจารย์ผูส้ อนดัง
ตารางที่ 7ได้ พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อ บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการทักทาย
ของอาจารย์ครั้งแรกที่เจอหน้าบุคลิ กภาพของอาจารย์ดา้ นการแสดงสี หน้าของอาจารย์บุคลิ กภาพ
ของอาจารย์ดา้ นการแต่งกายของอาจารย์บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการพูดคุยหรื อสนทนาระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการวางตัวของอาจารย์บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ น
ความเป็ นกันเองในการสนทนาในห้องเรี ยนบุ คลิ กภาพของอาจารย์ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ างหน้าตา การพูด บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นในการยืน การนัง่ การ
ลุ ก การเดิ นบุคลิ กภาพของอาจารย์ด้านวุฒิภาวะ การพิจารณาปั ญหาด้วยความรอบคอบความมี
มนุ ษยสัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ นทักทายอย่างเป็ นกันเองความมีมนุ ษยสัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ นการ
เจอหน้าอาจารย์ทกั ทายอย่างยิม้ แย้มแจ่มใสความมีมนุ ษย์สัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ นความเอื้อเฟื้ อกับ
นักศึกษา และความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ดา้ นการให้เกียรติและมีมารยาทในการสนทนา ไม่
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยภาพรวมคือทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อน
ภาษาจีนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่าความน่าจะเป็ นมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทุกค่า
ตารางที่ 8 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายต่อกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
เพศ
ลาดับ
ความพึงพอใจ
ชาย
หญิง
t
sig
SD.
SD.
1 การเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอน
4.00 0.86 4.05 0.78 -0.30 0.77
2 การเตรี ยมสื่ อก่อนสอน
4.03 0.95 3.97 0.84 0.34
0.73
3 การนาเข้าสู่ บทเรี ยน
3.71 0.86 3.97 0.67 -1.43 0.16
4 ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู ้
3.71 1.07 3.86 0.66 -0.72 0.47
5 ความถนัดในการใช้สื่อการสอน
3.74 0.89 3.83 0.68 -0.47 0.64
6 ความทันสมัยในการใช้สื่อการสอน
3.90 0.87 3.84 0.79 0.32
0.75
7 การเชื่อมโยงเนื้ อหากับสื่ อการสอน
3.74 0.99 3.81 0.75 -0.38 0.70
8 ระดับความสามารถในการสอน
3.55 0.93 3.80 0.74 -1.39 0.17
9 ความมัน่ ใจในเนื้อหาของการสอน
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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จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจาแนก
ตามเพศ ดังตารางที่ 8 ได้ พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอน
การเตรี ยมสื่ อก่อนสอนการนาเข้าสู่ บทเรี ยนขั้นตอนการถ่ายทอดความรู ้ความถนัดในการใช้สื่อการ
สอนความทันสมัยในการใช้สื่อการสอนการเชื่อมโยงเนื้ อหากับสื่ อการสอนระดับความสามารถใน
การสอนความมัน่ ใจในเนื้ อหาของการสอนและการรักษาเวลาในการสอน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยภาพรวมคือทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อนภาษาจีนไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากค่าความน่าจะเป็ นมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทุก
ค่า
ตารางที่ 9 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายต่อการนาความรู้ไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
เพศ
ลาดับ
1
2
3
4
5

ความพึงพอใจ
สามารถพูดภาษาจีนได้
สามารถเขียนภาษาจีนได้ถูกต้อง
สามารถอ่านภาษาจีนได้เข้าใจ
สามารถฟังภาษาจีนแล้วมีความเข้าใจ
สามารถนาความรู้ที่มีไปสื่ อสารในการ
ทางานได้

ชาย

t

sig

3.23
3.19
3.03
3.39

SD.
1.23
1.17
1.28
1.17

หญิง
SD.
3.07 0.96
2.98 0.99
2.90 0.98
2.85 0.94

0.67
0.86
0.51
2.21

0.50
0.40
0.61
0.03

3.00

1.44 2.97 0.99

1.12

0.91

จากผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งความพึ ง พอใจต่ อ การน าความรู้ ไ ปใช้ ใ น
ชี วิตประจาวัน จาแนกตามเพศ ดังตารางที่ 9 ได้พ บว่า เพศหญิ ง และเพศชายมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
ความสามารถในการพูดภาษาจีนได้ความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้ถูกต้อง ความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนได้เข้าใจ และความสามารถในการนาความรู้ ที่มีไปสื่ อสารในการทางานได้ ไม่
แตกต่างกัน และเพศหญิงและเพศชายมี ความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟั งภาษาจีนแล้วมี
ความเข้าใจได้แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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โดยภาพรวมแล้วส่ วนใหญ่เพศหญิ งและเพศชายมีความพึงพอใจต่อการความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันไม่แตกต่างกัน ยกเว้นความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแล้วมีความ
เข้าใจได้แตกต่างกันเนื่องจากค่าความน่าจะเป็ นมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
ตารางที่ 10 ผลของการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายต่อการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
เพศ
ลาดับ
ความพึงพอใจ
ชาย
หญิง
t
sig
SD.
SD.
ความรู้และทักษะของอาจารย์ในการสร้าง
1
3.55 1.03 3.63 0.85 -0.39 0.70
เครื่ องมือ
ความรู้และทักษะของนักศึกษาในการทา
2
3.39 1.09 3.51 0.82 -0.60 0.55
ข้อสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย
ความสม่าเสมอในการวัดและประเมินผล
3
3.45 0.77 3.39 0.81 0.35
0.73
อย่างต่อเนื่ อง
4 รู ปแบบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
3.26 0.82 3.39 0.89 -0.69 0.49
5 การติดตามวัดผลในชีวิตประจาวัน
3.26 0.99 3.39 0.85 -0.66 0.51
6 ความเพียงพอของเวลาที่ใช้ในการวัดผล 3.55 0.89 3.36 0.78 1.06
0.30
7 การใช้สื่อในการวัดผล
3.32 1.08 3.42 0.84 -0.50 0.62
การวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ
8
3.48 0.99 3.49 0.90 -0.04 0.97
ในการวัดและประเมินผล
จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้ อนภาษาจีนจาแนกตามเพศดังตารางที่ 10 ได้พบว่าเพศหญิ งและเพศชายมี ความพึง พอใจต่ อ
ความรู้ แ ละทัก ษะของอาจารย์ใ นการสร้ างเครื่ องมื อ วัด และประเมิ นผลความรู้ และทัก ษะของ
นักศึกษาในการทาข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยความสม่าเสมอในการวัดและประเมิ นผลอย่าง
ต่อเนื่องรู ปแบบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการติดตามวัดผลในชีวิตประจาวันความเพียงพอของ
เวลาที่ใช้ในการวัดผลการใช้สื่อในการวัดผลการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในการวัดและ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยภาพรวมทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้ อนภาษาจีนไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากค่าความน่าจะเป็ นมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทุกค่า
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ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อนจาแนก
ตามอายุ
ความ
แปรปรวน
บุคลิกภาพของอาจารย์ ระหว่างกลุ่ม
ด้านการทักทายของ
1
อาจารย์ครั้งแรกที่เจอ ภายในกลุ่ม
หน้า
รวม
ระหว่างกลุ่ม
บุคลิกภาพของอาจารย์
2 ด้านการแสดงสี หน้า
ภายในกลุ่ม
ของอาจารย์
รวม
ระหว่างกลุ่ม
บุคลิกภาพของอาจารย์
3 ด้านการแต่งกายของ
ภายในกลุ่ม
อาจารย์
รวม
บุคลิกภาพของอาจารย์ ระหว่างกลุ่ม
ด้านการพูดคุยหรื อ
4
สนทนาระหว่าง
ภายในกลุ่ม
อาจารย์และนักศึกษา รวม
ระหว่างกลุ่ม
บุคลิกภาพของอาจารย์
5 ด้านการวางตัวของ
ภายในกลุ่ม
อาจารย์
รวม
บุคลิกภาพของอาจารย์ ระหว่างกลุ่ม
ด้านความเป็ นกันเอง
6
ในการสนทนาใน
ภายในกลุ่ม
ห้องเรี ยน
รวม
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ลาดับ

ความพึงพอใจ

df

SS

MS

2

5.12

2.56

86
88
2
87
89
2
87
89
2
87
89
2
87
89
2
87
89

44.88
50
5.52
56.08
61.60
1.32
58.64
59.96
1.30
67.86
69.16
2.00
49.83
51.83
1.40
59.72
61.12

F

P

4.90*

0.01

4.25*

0.02

0.98

0.38

0.83

0.44

1.74

0.18

1.02

0.37

0.52
2.76
0.65
0.66
0.67
0.65
0.78
0.99
0.57
0.70
0.69
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ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อนจาแนก
ตามอายุ(ต่อ)
ความ
ลาดับ
ความพึงพอใจ
df
SS
MS
F
P
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
2
1.56
0.78
บุคลิกภาพของอาจารย์
1.31 0.28
7 ด้านความมัน่ คงทาง
ภายในกลุ่ม
87 52.04
0.60
อารมณ์
รวม
89 53.60
ระหว่างกลุ่ม
2
5.85
2.92
บุคลิกภาพของอาจารย์
5.38* 0.01
8 ด้านรู ปร่ างหน้าตา การ
ภายในกลุ่ม
87 47.28
0.54
พูด
รวม
89 53.13
ระหว่างกลุ่ม
2
4.94
2.47
บุคลิกภาพของอาจารย์
3.66* 0.03
9 ด้านใน การยืน การนัง่
ภายในกลุ่ม
87 58.71
0.68
การลุก การเดิน
รวม
89 63.65
2
1.24
0.62
1.02 0.36
บุคลิกภาพของอาจารย์ ระหว่างกลุ่ม
ด้านวุฒิภาวะ การ
10
พิจารณาปั ญหาด้วย
ภายในกลุ่ม
86 52.86
0.61
ความรอบคอบ
รวม
88 54.10
ระหว่างกลุ่ม
2
1.47
0.74
ความมีมนุษยสัมพันธ์
1.46 0.24
11 ของอาจารย์ดา้ นทักทาย
ภายในกลุ่ม
87 43.82
0.50
อย่างเป็ นกันเอง
รวม
89 45.29
2
2.11
1.05
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม
1.59 0.21
ของอาจารย์ดา้ นการเจอ
12
หน้าอาจารย์ทกั ทาย
ภายในกลุ่ม
87 57.71
0.66
อย่างยิม้ แย้มแจ่มใส
รวม
89 59.82
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อนจาแนก
ตามอายุ(ต่อ)
ลาดับ

ความพึงพอใจ

13

ความมีมนุษยสัมพันธ์
ของอาจารย์ดา้ นความ
เอื้อเฟื้ อกับนักศึกษา

14

ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

ความมีมนุษยสัมพันธ์
ของอาจารย์ดา้ นการให้
เกียรติและมีมารยาทใน ภายในกลุ่ม
การสนทนา
รวม

df

SS

MS

2

1.77

0.89

87
2
87
89

52.18
53.95
1.47
45.82
47.29

F

P

1.48

0.23

1.40

0.25

0.60
0.74
0.53

จากผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งความพึ งพอใจต่ อคุ ณลัก ษณะของอาจารย์ผูส้ อน
จาแนกตามอายุดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดังตารางที่ 11 พบว่า มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มในข้อที่ 1, 2, 8 และ 9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้องมีการเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดงั ตารางที่ 12 – 15 ส่ วนข้อที่ 3,4, 5, 6,7, 10, 11, 12, 13 และ 14 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 12การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อนจาแนก
ตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่
ต่ากว่า
มากกว่า
20-25 ปี
ความพึงพอใจ
ระดับความรู้ ค่ าเฉลีย่
20 ปี
25 ปี
3.46
4.07
4.50
ต่ากว่า 20 ปี
3.46
0.61*
1.04*
1. บุคลิกภาพของอาจารย์
ด้านการทักทายของอาจารย์
20-25 ปี
4.07
0.43
ครั้งแรกที่เจอหน้า
มากกว่า 25 ปี 4.50
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุ ณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อนจาแนก
ตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 12พบว่า กลุ่ มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของ
อาจารย์ดา้ นการทักทายของอาจารย์ครั้งแรกที่เจอหน้าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี และกลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อ
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการทักทายของอาจารย์ครั้งแรกที่เจอหน้ามากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี
ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการแสดงสี
หน้าของอาจารย์จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่
ความพึงพอใจ

ระดับความรู้

ค่ าเฉลีย่

ต่ากว่า
20 ปี
3.38
-

20-25 ปี
4.00
0.62*
-

มากกว่า
25 ปี
4.50
1.12
0.50
-

ต่ากว่า 20 ปี
3.38
2. บุคลิกภาพของอาจารย์
ด้านการแสดงสี หน้าของ
20-25 ปี
4.00
อาจารย์
มากกว่า 25 ปี 4.50
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการแสดงสี
หน้าของอาจารย์จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 13พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นการแสดงสี หน้าของอาจารย์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์
ด้านการแสดงสี หน้าของอาจารย์มากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี
ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ าง
หน้าตา การพูด การยืน การนัง่ จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่

ความพึงพอใจ
3. บุคลิกภาพของอาจารย์
ด้านรู ปร่ างหน้าตา การพูด

ระดับความรู้
ต่ากว่า 20 ปี
20-25 ปี
มากกว่า 25 ปี

ค่ าเฉลีย่
3.31
3.92
4.50

ต่ากว่า
20 ปี
3.31
-

20-25 ปี
3.92
0.61
-

มากกว่า
25 ปี
4.50
0.58
0.58
-
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จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ าง
หน้าตา การพูด จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 14พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ างหน้าตา การพูด การยืน การนัง่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มี
ความพึงพอใจในบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ างหน้าตา การพูด การยืน การนัง่ ของข้อมูล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นใน การยืน
การนัง่ การลุก การเดินจาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่
ความพึงพอใจ

ระดับความรู้

ค่ าเฉลีย่

ต่ากว่า
20 ปี
3.31
-

20-25 ปี
3.97
0.66*
-

มากกว่า
25 ปี
4.00
0.69*
0.03
-

3.31
4. บุคลิกภาพของอาจารย์ ต่ากว่า 20 ปี
ด้านในการยืน การนัง่ การ 20-25 ปี
3.97
ลุก การเดิน
มากกว่า 25 ปี
4.00
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นใน การยืน
การนัง่ การลุก การเดินของอาจารย์จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มอายุ
ต่างๆ มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นใน การยืน การนัง่ การลุก การเดินของอาจารย์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นใน การยืน การนัง่ การลุก การเดินของอาจารย์มากกว่ากลุ่มอายุ
ต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นใน การยืน
การนัง่ การลุก การเดินของอาจารย์มากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนจาแนกตาม
อายุ
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

ความพึงพอใจ
การเตรี ยมเนื้ อหาก่อน
สอน

การเตรี ยมสื่ อก่อนสอน

การนาเข้าสู่ บทเรี ยน

ขั้นตอนการถ่ายทอด
ความรู้

ความถนัดในการใช้สื่อ
การสอน

ความทันสมัยในการใช้
สื่ อการสอน

* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
87
89
2
86
88
2
86
88
2
86
88
2
86
88
2
86
88
2

SS
3.81
53.09
56.90
3.23
63.76
66.99
1.49
48.15
49.64
1.27
58.48
59.75
0.86
49.50
50.36
0.71
57.67
58.38

MS
1.90

F

P

3.08*

0.05

2.18

0.12

1.33

0.27

0.94

0.40

0.75

0.48

0.53

0.59

0.62
1.62
0.74
0.75
0.56
0.64
0.68
0.43
0.58
0.36
0.67
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ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนจาแนกตาม
อายุ(ต่อ)
ลาดับ

7

8

9

10

ความพึงพอใจ

ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

การเชื่อมโยงเนื้ อหากับสื่ อ
การสอน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ระดับความสามารถในการ
สอน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ความมัน่ ใจในเนื้อหาของ
การสอน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
การรักษาเวลา

ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

86

0.50

0.252

88
2
87
89
2
2
87
89
2
86
88

62.49
62.99
0.35
58.14
58.49
1.56
66.04
67.60
1.36
57.83
59.19

F

P

0.35

0.71

0.26

0.77

1.03

0.36

1.01

0.37

0.72
0.18
0.67
0.78
0.76
0.78
0.68
0.67

จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนจาแนก
ตามอายุดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดังตารางที่ 16 พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มในข้อที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้องมีการเปรี ยบเทียบรายคู่ดงั ตารางที่ 17
ส่ วนข้อที่ 2 – 10 ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

68

ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการเตรี ยมเนื้อหาก่อนสอนของอาจารย์
จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่

ความพึงพอใจ

ระดับความรู้

ต่ากว่า
20 ปี
3.54
-

ค่ าเฉลีย่

ต่ากว่า 20 ปี
การเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอน 20-25 ปี
มากกว่า 25 ปี

3.54
4.11
4.25

มากกว่า
25 ปี
4.25
0.71
0.14
-

20-25 ปี
4.11
0.57
-

จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอนของอาจารย์
จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการเตรี ยม
เนื้ อหาก่ อนสอนของอาจารย์แตกต่า งกันอย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่ อทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีความพึงพอใจในการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอนของ
อาจารย์ของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
จาแนกตามอายุ
ลาดับ

1

2

ความพึงพอใจ

สามารถพูดภาษาจีนได้

สามารถเขียนภาษาจีนได้
ถูกต้อง

* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

2

8.94

4.47

87
89
2
87
89

90.71
99.65
9.09
89.64
98.73

F

P

4.29*

0.02

4.41*

0.02

1.04
4.54
1.03
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ตารางที่ 18การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
จาแนกตามอายุ(ต่อ)
ลาดับ

3

ความพึงพอใจ
สามารถอ่านภาษาจีนได้
เข้าใจ

ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

df

SS

MS

2

2.14

1.07

87
89
2

102.58
104.72
8.55

F

P

0.91

0.41

1.18
4.27

4.11* 0.02
สามารถฟังภาษาจีนแล้วมี
4
ความเข้าใจ
ภายในกลุ่ม
87 90.35 1.04
รวม
89 98.90
ระหว่างกลุ่ม
2
11.56 5.78
4.64* 0.01
สามารถนาความรู้ที่มีไป
5
สื่ อสารในการทางานได้ ภายในกลุ่ม
87 108.39 1.25
รวม
89 119.95
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จาแนกตามอายุดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดังตารางที่ 18 พบว่า มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มในข้อที่ 1, 2, 4 และ 5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้องมีการเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดงั ตารางที่ 19 – 22 ส่ วนข้อที่ 3 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการพูดภาษาจีนได้
จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่
ความพึงพอใจ

1. สามารถพูดภาษาจีนได้

ระดับความรู้
ต่ากว่า 20 ปี
20-25 ปี
มากกว่า 25 ปี

ค่ าเฉลีย่
3.69
2.97
4.00

ต่ากว่า
20 ปี
3.69
-

20-25 ปี
2.97
0.72
-

มากกว่า
25 ปี
4.00
0.31
1.03
-

จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการพูดภาษาจีนได้
จ าแนกตามอายุ เ ปรี ยบเที ย บรายคู่ ดัง ตารางที่ 19 พบว่ า กลุ่ ม อายุ ต่ า งๆ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
ความสามารถในการพูดภาษาจีนได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทาการ
ทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ไม่ พ บรายคู่ ใ ดที่ มี ค วามพึ ง พอใจในความสามารถในการพูด
ภาษาจีนได้ของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องจาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่
ความพึงพอใจ

ระดับความรู้

ค่ าเฉลีย่

ต่ากว่า
20 ปี
3.77
-

20-25 ปี
2.90
0.87*
-

มากกว่า
25 ปี
3.50
0.27
0.60
-

ต่ากว่า 20 ปี
3.77
2. สามารถเขียนภาษาจีนได้
20-25 ปี
2.90
ถูกต้อง
มากกว่า 25 ปี
3.50
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องจาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้ถูกต้องแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้
ถูกต้องมากกว่ากลุ่มอายุ20-25 ปี
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ตารางที่ 21 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแล้วมี
ความเข้าใจจาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่
ต่ากว่า
20 ปี
3.54
-

มากกว่า
ความพึงพอใจ
ระดับความรู้ ค่ าเฉลีย่
25 ปี
2.89
4.00
ต่ากว่า 20 ปี
3.54
0.65
0.46
3. สามารถฟังภาษาจีนแล้ว
20-25 ปี
2.89
1.11
มีความเข้าใจ
มากกว่า 25 ปี
4.00
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแล้วมี
ความเข้าใจจาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจ
ต่อความสามารถในการฟั งภาษาจีนแล้วมีความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่ เ มื่ อ ท าการทดสอบความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ไม่ พ บรายคู่ ใ ดที่ มี ค วามพึ ง พอใจใน
ความสามารถในการฟังภาษาจีนแล้วมีความเข้าใจของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
20-25 ปี

ตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการนาความรู้ที่มีไป
สื่ อสารในการทางานได้จาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่
ความพึงพอใจ

ระดับความรู้

ต่ากว่า 20 ปี
4. สามารถนาความรู้ที่มีไป
20-25 ปี
สื่ อสารในการทางานได้
มากกว่า 25 ปี

ค่ าเฉลีย่
3.62
2.81
4.00

ต่ากว่า
20 ปี
3.62
-

20-25 ปี
2.81
0.81
-

มากกว่า
25 ปี
4.00
0.38
1.19
-

จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความสามารถในการนาความรู้ที่มีไป
สื่ อสารในการทางานได้จาแนกตามอายุเปรี ยบเที ยบรายคู่ ดังตารางที่ 22พบว่า กลุ่ มอายุต่างๆ มี
ความพึงพอใจต่อความสามารถในการนาความรู้ที่มีไปสื่ อสารในการทางานได้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่ มี
ความพึงพอใจในความสามารถในการนาความรู้ที่มีไปสื่ อสารในการทางานได้ของข้อมูลแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้ อนจาแนกตามอายุ
ลาดับ

ความพึงพอใจ

1

ความรู้และทักษะของ
อาจารย์ในการสร้าง
เครื่ องมือ

2

ความรู้และทักษะของ
นักศึกษาในการทา
ข้อสอบแบบปรนัย และ
แบบอัตนัย

ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

ความสม่าเสมอในการวัด
3 และประเมินผลอย่าง
ภายในกลุ่ม
ต่อเนื่อง
รวม
ระหว่างกลุ่ม
รู ปแบบที่ใช้ในการวัด
4
และประเมินผล
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
การติดตามวัดผลใน
5
ชีวติ ประจาวัน
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ความเพียงพอของเวลาที่
6
ใช้ในการวัดผล
ภายในกลุ่ม
รวม
* แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

df
2
87
89
2
87
89
2
87
89
2
87
89
2
87
89
2
87
89

SS
5.43
68.17
73.60
4.69
69.71
74.40
0.79
54.99
55.78
3.43
62.89
66.32
0.97
71.35
72.32
2.14
57.82
59.96

MS
2.72

F

P

3.47*

0.04

2.93

0.06

0.63

0.54

2.38

0.10

0.59

0.56

1.61

0.21

0.78
2.35
0.80
0.40
0.63
1.72
0.72
0.49
0.82
1.07
0.67
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ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้ อนจาแนกตามอายุ(ต่อ)
ลาดับ

ความพึงพอใจ

ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

7

การใช้สื่อในการวัดผล

8

การวิเคราะห์ความยากง่าย
ของข้อสอบในการวัด
ภายในกลุ่ม
และประเมินผล
รวม

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

df
2
87
89
2
87
89

SS
1.57
73.82
75.39
1.18
75.31
76.49

MS
0.79

F

P

0.93

0.40

0.68

0.51

0.85
0.59
0.87

จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลของอาจารย์
ผูส้ อนจาแนกตามอายุด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย วดังตารางที่ 23 พบว่า มี ค วาม
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มในข้อที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้องมีการเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดงั ตารางที่ 24ส่ วนข้อที่ 2 - 8 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 24การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความรู้และทักษะของอาจารย์ในการ
สร้างเครื่ องมือจาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่

ความพึงพอใจ
4. ความรู้และทักษะของ
อาจารย์ในการสร้าง
เครื่ องมือ

ระดับความรู้
ต่ากว่า 20 ปี
20-25 ปี
มากกว่า 25 ปี

ค่ าเฉลีย่
3.92
3.49
4.50

ต่ากว่า
20 ปี
3.92
-

20-25 ปี
3.49
0.43
-

มากกว่า
25 ปี
4.50
0.58
1.01
-
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จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อความรู้และทักษะของอาจารย์ใ นการ
สร้างเครื่ องมือจาแนกตามอายุเปรี ยบเทียบรายคู่ ดังตารางที่ 24พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจ
ต่อความรู้และทักษะของอาจารย์ในการสร้างเครื่ องมือ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีความพึงพอใจในความรู้และ
ทักษะของอาจารย์ในการสร้างเครื่ องมือของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุป การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ที่มีต่อการสอนวิชาภาษาจีน
ของครู อาสาสมัครชาวจีน ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2552 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ที่มีต่อการสอนวิชาภาษาจีนของครู อาสาสมัครชาวจีนใน
ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2552 โดยศึกษาถึงความพึงพอใจด้านคุณลักษณะผูส้ อน ด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้านเนื้อหาวิชา และด้านการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมา
วิเคราะห์หาแนวทางในการวางแผนพัฒนาครู อาสาสมัครชาวจีนที่เข้ามาสอนในปี การศึกษาต่อไป
และพัฒนาวิธีการสอน สื่ อการสอน รวมทั้งการปรับตัวในการใช้ชีวติ ในวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจ ในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีนจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศและอายุของนักศึกษา
วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ใช้กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1.คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ภาษาจีนเป็ นภาษาเลือก จานวน 90 คน
2. คัดเลื อกทั้งชั้นปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ซึ่ งนักศึกษาผ่านการเรี ยนวิชาภาษาจีน 1 และภาษาจีน 2
กับครู อาสาสมัครชาวจีนในระดับอุดมศึกษา
3. เป็ นสาขาวิชาที่มีการลงทะเบียนเรี ยนหลากหลายภาษาเหมาะสาหรับเก็บข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2552 ที่เรี ยนวิชา
ภาษาจีน เป็ นแบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 2 ข้อ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านเพศและอายุ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษา จานวน 7 ข้อ
ประกอบด้วยข้อมูล 7 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางภาษาจีนก่อนเรี ยนวิชาภาษาจีน ด้านความชอบ
ด้านความต้องการทางการศึกษา ด้านความพร้อมก่อนเรี ยน ด้านการเตรี ยมตัวก่อนเรี ยน ด้านการ
ทบทวนหลังเรี ยน และด้านความสนใจในภาษาจีน
ตอนที่ 3 เป็ นการสอบถามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อคุณลักษณะผูส้ อน ด้าน
บุคลิกและความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้าน
บุคลิกภาพของอาจารย์ผสู้ อน 6 ลักษณะ คือ ลักษณะการทักทาย ลักษณะการแสดงออกทางสี หน้า
ของอาจารย์ ลัก ษณะการแต่ ง กายของอาจารย์ ลัก ษณะความมัน่ ใจในการพูดหรื อการสนทนา
ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ลักษณะการวางตัวของอาจารย์ และลักษณะความมัน่ คงทางอารมณ์
ของอาจารย์ ส่ วนด้านที่ 2 เป็ นความมีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ผสู้ อนมี 4 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ความเป็ นกันเองของอาจารย์ ลักษณะการทักทายอย่างยิม้ แย้มแจ่มใสของอาจารย์ ลักษณะความ
เอื้อเฟื้ อของอาจารย์ รวมทั้งลักษณะการให้เกียรติและการมีมารยาท
ตอนที่ 4 เป็ นการสอบถามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์ จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การเตรี ยมการสอนมี 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอน และลักษณะการเตรี ยมสื่ อก่อนสอน ส่ วนด้านที่ 2 เทคนิ ค
การสอนและการสื่ อสารเนื้ อหาของอาจารย์มี 8 ลักษณะ คือ ลักษณะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ลักษณะ
การถ่ายทอดความรู ้ ลักษณะความชานาญในการใช้สื่อการสอน ลักษณะการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับ
สื่ อการสอน ลักษณะความสามารถในการสอน ลักษณะความมัน่ ใจในเนื้อหาการสอน และลักษณะ
การตรงต่อเวลา
ตอนที่ 5 เป็ นการสอบถามความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อเนื้ อหาวิชา จานวน 5
ข้อ ประกอบด้วย ความสามารถในการพูด การเขียน การอ่าน การฟัง
ตอนที่ 6 เป็ นการสอบถามความคิ ดเห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามต่ อ การวัดและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของอาจารย์ จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 7 เป็ นส่ วนของข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุ งในการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาจีน
จานวน 1 ข้อ
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลของนักศึ กษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึ กษา 2552 ที่เรี ยนวิชา
ภาษาจีน
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ผลการศึ กษาพบว่า นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาภาษาจี นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งถึ ง
ร้อยละ 65.6 รองลงมาเป็ นเพศชายร้อยละ 34.4 และมีอายุระหว่าง 20-25 ปี ถึงร้อยละ 81.2
2. ด้านความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษา
ผลการศึ กษาพบว่า มี ความรู ้ ด้านภาษาจีนในระดับอ่อนถึ งร้ อยละ 40.0 รองลงมาอยู่ใน
ระดับพอใช้ ร้อยละ 32.2 ด้านความชอบภาษาจีนมีความชอบระดับมากที่สุดร้อยละ 5.6 รองลงมา
ระดับปานกลางร้อยละ 48.9 นักศึกษามีความเห็ นว่า ความจาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนภาษาจีนสู งถึงร้อยละ
69.7 และมีระดับการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเรี ยนร้อยละ 42.2 และมีการเตรี ยมความพร้อมน้อย
มาก ร้ อ ยละ 20.0 นัก ศึ ก ษามี วิ ธี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้วยการถามผูร้ ู ้ ก่ อ นเรี ย นร้ อ ยละ 22.6
รองลงมาคือ การอ่านหนังสื อก่อนเรี ยนร้อยละ 17.8 และพบว่ามีนกั ศึกษาถึ งร้อยละ 24.9 ไม่มีการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าเรี ยนเลย ซึ่ งนักศึกษาส่ วนใหญ่มีการทบทวนความรู ้หลังเรี ยนด้วยวิธีการ
อ่ า นหนัง สื อ มากที่ สุ ดร้ อ ยละ 30 รองลงมาคื อ ถามผูร้ ู ้ ใ นเรื่ อ งที่ ส งสั ย ร้ อ ยละ 15.6 และพบว่า
นักศึกษาไม่มีการทบทวนความรู ้หลังเรี ยนเลยถึงร้ อยละ 22.2 นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงความ
สนใจภาษาจีนอยูใ่ นระดับมากร้อยละ 14.4 ระดับปานกลาง 43.3 และพบว่ามีความสนใจระดับน้อย
ถึงร้อยละ 16.8
3. ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณลักษณะของผูส้ อน
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อครู อาสาสมัครชาวจีนมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก (x = 3.96) โดยแยกเป็ นประเด็น 1) ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ผสู้ อนในเรื่ องการแต่งกาย
ของอาจารย์ผสู้ อนมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ ย 4.02 รองลงมาคือการพูดคุยทักทายก่อนเข้าห้องเรี ยนของ
อาจารย์ผสู ้ อนที่ค่าเฉลี่ ย 4.00 และ 2) ด้านมนุ ษยสัมพันธ์พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ทักทายของครู ผสู้ อนอย่างเป็ นกันเองมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมาคือความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่
นักศึกษาที่ค่าเฉลี่ย 4.02
4. ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อครู อาสาสมัครชาวจีนด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยถึง 3.90 โดยแยกเป็ นประเด็น 1) ด้านการเตรี ยมเนื้ อหาและสื่ อการสอน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.99 2) ด้านเทคนิคการสอนและการสื่ อสารเนื้ อหา นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการนาเข้าสู่ บทเรี ยนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.88 รองลงมาคือ ความทันสมัยในการใช้
สื่ อการสอน มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.87
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5. ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาด้านเนื้อหาวิชา
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อครู อาสาชาวจีนมีค่าเฉลี่ ยที่ระดับ
3.03 โดยเป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสู งคือ ด้านความสามารถในการพูด เขียน อ่าน ฟั งภาษาจีนได้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.12 รองลงมาคือ ความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้ถูกต้องถึงร้อยละ 3.06
6. ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย
ที่ระดับ 3.43 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้านการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในการวัด
และประเมินผลมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ระดับ 3.49 รองลงมาคือ ด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาใน
การทาข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.47
7. การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน จาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งได้แก่ เพศและอายุ
7.1 การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอในในการเรี ยนวิชาภาษาจีนกับเพศของนักศึกษา
จากผลการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอในการเรี ยนวิชาภาษาจีนกับเพศของนักศึกษา
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจในการเรี ยนภาษาจีนไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งมี เพียงหนึ่ งด้านเท่านั้นที่ นักศึ กษาเพศหญิ งและเพศชายมี ความพึงพอใจต่างกัน คื อ ความ
พึงพอใจต่อความสามารถในการฟังภาษาจีนแล้วมีความเข้าใจได้
7.2 การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอในในการเรี ยนวิชาภาษาจีนกับอายุของนักศึกษา
จากผลการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอในการเรี ยนวิชาภาษาจีนกับอายุของนักศึกษา
พบว่า
7.2.1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อคุ ณลักษณะของอาจารย์ผสู ้ อน
จาแนกตามอายุขอ้ ที่ 3,4, 5, 6,7, 10, 11, 12, 13 และ 14 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งข้อที่ 1 พบว่ากลุ่มอายุมากกว่า 25 ปี และกลุ่มอายุ 20-25 ปี
มีความพึงพอใจต่อบุคลิ กภาพของอาจารย์ดา้ นการทักทายของอาจารย์ครั้งแรกที่ เจอหน้ามากกว่า
กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี ข้อที่ 2 พบว่ากลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ น
การแสดงสี หน้าของอาจารย์มากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี ข้อที่ 8 พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีความพึง
พอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ างหน้าตา การพูด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 แต่เมื่ อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่ มีความพึงพอใจใน
บุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นรู ปร่ างหน้าตา การพูด ของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05และข้อที่ 9 พบว่ากลุ่มอายุ 20-25 ปี มีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของอาจารย์ดา้ นใน
การยืน การนัง่ การลุก การเดินของอาจารย์มากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี
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7.2.2 จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนจาแนกตามอายุพบว่าข้อที่ 2 – 10 ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่ งข้อที่ 2 พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอนของ
อาจารย์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีความพึงพอใจในการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอนของอาจารย์ของข้อมูลแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.2.3 จากผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างความพึ งพอใจต่อการความรู้ ไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันจาแนกตามอายุพบว่า ข้อที่ 3ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งข้อที่ 1, 4 และ 5 พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อความสามารถในการ
พูดภาษาจีนได้แตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่ เมื่ อทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีความพึงพอใจในความสามารถในการพูดภาษาจีนได้ของข้อมูล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อที่ 2 พบว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีความพึง
พอใจต่อความสามารถในการเขียนภาษาจีนได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มอายุ20-25 ปี
7.2.4 จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลของ
อาจารย์ผสู ้ อนจาแนกตามอายุ พบว่าข้อที่ 2 - 8 ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และข้อที่ 1 พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีความพึงพอใจต่อความรู้ และทักษะของ
อาจารย์ในการสร้ างเครื่ องมือ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่ อทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีความพึงพอใจในความรู้และทักษะของอาจารย์
ในการสร้างเครื่ องมือของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ที่มีต่อการสอนวิชา
ภาษาจี น ของครู อาสาสมัค รชาวจี น ระดับอุ ดมศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 2552 ในครั้ งนี้ โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อคะแนนการประเมินอยูใ่ นระดับมากนัน่ แสดงให้เห็น
ว่า นัก ศึ ก ษาวิท ยาลัย ราชพฤกษ์มี ค วามพึ ง พอใจต่ อครู อ าสาสมัค รชาวจี น ซึ่ ง ผูว้ ิจยั สามารถน า
ประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลเชื่อมโยงไปสู่ ทฤษฎีและงานวิจยั ที่มีมาก่อน และยังส่ งผลต่อความ
พึงพอใจในคุณลักษณะของครู อาสาสมัครชาวจีน ดังนี้
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี การศึกษา 2552 ที่เรี ยนวิชาภาษาจีน
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และมีอายุอยู่ในช่วง 20-25 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี นักศึกษา
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ ภาษาจี นที่ ระดับอ่อนมากที่ สุด นักศึกษามี ความชอบและความสนใจในระดับ
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ปานกลาง จึงส่ งผลให้มีการเตรี ยมความพร้ อมทั้งก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีในเรื่ องแรงจูงใจเกี่ยวกับการศึกษาว่า ถ้าผูเ้ รี ยนมีความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยนจะ
ทาให้ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ สึกกระตือรื อร้ น อยากรู ้ อยากเห็ น อยากเรี ยน เต็มใจและตั้งใจเรี ยน ดังนั้น
เมื่ อ นัก ศึ ก ษามี ค วามชอบและทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่ อ วิ ช าที่ เ รี ย น จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส นใจและขาดความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณลักษณะของผูส้ อนด้านบุคลิกโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อคะแนนการประเมินอยู่ในระดับมากนัน่ แสดงให้เห็ นว่านักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พึง
พอใจบุคลิกด้านการทักทาย การแสดงออกทางสี หน้าของอาจารย์ การแต่งกาย ความมัน่ ใจในการ
พูด หรื อสนทนาระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา การวางตัวของอาจารย์ ความมัน่ คงทางอารมณ์ และ
การมีมนุ ษยสัมพันธ์ ในความเป็ นกันเองของอาจารย์ การทักทายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความ
เอื้อเฟื้ อของอาจารย์ การให้เกียรติ และมีมารยาท ซึ่ งลักษณะดังกล่าวเป็ นครู ลกั ษณะเฉพาะตัวบุคคล
ที่ ครู อาสาสมัครชาวจีนรุ่ นต่อๆไปจะต้องมีความพร้อม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประภา ตุลา
นนท์ (2540 : 25) ที่พบว่า ปั จจัยในการเรี ยนการสอนครู ผสู ้ อนจะต้องพยายามสร้ าง สิ่ งจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนเกิดแรงขับ หรื อแรงจูงใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งการเรี ยนการสอนภาษาจีนเป็ นภาษาต่างประเทศ
ที่ ค่ อนข้า งยาก ทั้งในการออกเสี ย งและการเขี ย นตัวอัก ษร จาเป็ นที่ ครู ผูส้ อนจะต้อ งสร้ างภาวะ
กระตุน้ เร้าความสนใจให้แก่ผเู ้ รี ยนด้วยบุคลิก ที่เป็ นคุณลักษณะส่ วนตัวของผูส้ อน
3. ความพึงพอใจของนักศึ กษา ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็ นว่านักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะการเตรี ยมเนื้ อหาก่อนสอน การเตรี ยมสื่ อการสอน เทคนิ คการสอน และการสื่ อสารเนื้ อหา
ของอาจารย์ผสู้ อนในลักษณะการนาเข้าสู่ บทเรี ยน การถ่ายทอดความรู ้ความชานาญ การใช้สื่อการ
สอน การเชื่ อมโยงเนื้ อหาเข้ากับสื่ อการสอน ความสามารถในการสอนและการตรงต่อเวลา ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของ ลาพอง บุญช่วย (2530 : 8-9 ล่าวว่าการสอนเป็ นกระบวนการ
ที่มีความสลับซับซ้อน ต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ อาศัยศาสตร์ ก็ตรงที่ผูส้ อนจะต้องมีความรู้
เกี่ ย วกับ หลัก การสอน และเป็ นผู ้ที่ มี ศิ ล ปะหรื อกลวิ ธี มี เ ทคนิ ค ในด้า นต่ า งๆอี ก มากมาย ซึ่ ง
องค์ประกอบดังกล่าว เมื่อมีอยูใ่ นตัวครู ผสู ้ อน จะทาให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจต่อรายวิชาที่เรี ยน
มากที่สุด
4. ความพึงพอใจของนักศึ กษาในด้านเนื้ อหาวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
คะแนนการประเมิ นอยู่ในระดับมากนั่นแสดงให้เห็ นว่า นักศึ กษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความพึง
พอใจด้านเนื้อหาวิชาภาษาจีน ประเด็นความสามารถในการเขียนอ่านภาษาจีนได้เข้าใจ และสามารถ
นาความรู้ ไ ปใช้ในการสื่ อสารในชี วิตประจาวันได้ ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั การเรี ยนการสอน
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ภาษาจีนในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ในประเด็นนักเรี ยนนักศึกษาสามารถนาความรู้ภาษาจีน
ไปใช้ในอนาคตได้ 93.3% แสดงให้เห็ นว่า วิชาภาษาจีนมีความสาคัญต่อการประกอบอาชี พเมื่ อ
ส าเร็ จ การศึ ก ษา ฉะนั้น การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร เนื้ อ หาวิ ช า จึ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ การน าไปใช้
ประโยชน์จต่อผูเ้ รี ยนต่อไป
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการวัดผลประเมิน ผลการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การวัด และการ
ประเมิ นผลของครู อาสาสมัค รชาวจี นในประเด็น ความรู้ ทกั ษะการสร้ างเครื่ องมื อที่ เหมาะสม
ความรู้และทักษะของนักศึกษาในการทาข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย ความสม่าเสมอในการ
ประเมินผลอย่างงต่อเนื่ อง รู ปแบบการวัดผลประเมินผล การติดตามการวัดผล ความเพียงพอของ
เวลาที่ใช้ในการวัดผล การใช้สื่อในการวัดผล การวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในการวัดผล
ประเมินผล ของครู อาสาสมัครชาวจีน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ ทิวตั ถ์ มณี โชติ ( 2549)
ที่กล่าวว่า การวัดผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีข้ นั ตอนที่เหมาะสมคือ 1) ระบุจุดประสงค์ และขอบเขต
ของการวัด ว่ า วัด อะไร วัด ใคร 2) นิ ย ามคุ ณ ลัก ษณะที่ ต้อ งการวัด ให้ เ ป็ นพฤติ ก รรมที่ ว ดั ได้
วัดและเครื่ องมือวัด 4) จัดหาหรื อสร้างเครื่ องมือวัดที่ชดั เจนและเหมาะสม
6. การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาสมัครชาวจีน จาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและอายุ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ด้านเพศ การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาชาวจีนสมัครจาแนกตาม
เพศพบว่ามีความพึงพอใจทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุ การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการสอนของครู อาสาชาวจีนจาแนกตามอายุ
สรุ ปได้วา่ การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของอาจารย์ผสู้ อน ด้านการทักทายของอาจารย์ครั้งแรกที่พบ
หน้า ด้านการแสดงสี หน้าของอาจารย์ ด้านรู ปร่ างหน้าตา การพูด การยืน การนัง่ การลุ ก การเดิ น
พบว่ากลุ่มอายุต่าง ๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ซึ่ งกลุ่มที่มีอายุมาก วุฒิภาวะจะสู งกว่าผูท้ ี่มีอายุ
น้อยทาให้กลุ่มผูท้ ี่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มี ความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มผูม้ ี อายุต่ ากล่า 20 ปี ขึ้นไป การ
เปรี ยบเที ยบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้านการเตรี ยมเนื้ อหาก่ อนสอน พบว่ากลุ่ มอายุต่าง ๆ มี
ความพึงพอใจแตกต่างกัน การเปรี ยบเทียบการนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้านความสามารถ
พูดภาษาจี นได้ ด้านความสามารถเขีย นภาษาจี นได้ถูกต้อง สามารถฟั งภาษาจีนแล้วเข้าใจและ
สามารถนาความรู ้ไปสื่ อสารในการทางานได้ พบว่ากลุ่มอายุต่าง ๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ซึ่ ง
กลุ่มอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการนาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี การ
เปรี ยบเทียบการวัดและประเมินผลด้านความรู ้ และทักษะของอาจารย์ในการสร้ างเครื่ องมือพบว่า
กลุ่มอายุต่าง ๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน

83

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ผลที่ได้เป็ นแนวทางในการแนะนาชี้ แจงครู อาสาสมัครชาวจีนที่เข้ามาสอนใน
วิทยาลัยรุ่ นต่ อๆ ไป ให้มี การปรั บตัวในด้านต่า งๆ ตามความพึ งพอใจของนักศึ กษา เพื่อให้เกิ ด
แนวคิดทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา
2. เป็ นแนวทางในการประเมินผลครู อาสาสมัครชาวจีนที่เข้ามาสอนในแต่ละปี ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคลิก ลักษณะ ความสามารถของครู อาสาสมัครชาวจีนแต่ละรุ่ น
3. ผลที่ได้จะเป็ นข้อมูลลักษณะเฉพาะของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ตอ้ งการ
ครู อาสาสมัครชาวจีนแต่ละรุ่ นโดยส่ งข้อเสนอแนะ ความต้องการลักษณะของครู อาสาสมัครชาวจีน
ในปี การศึกษาต่อไปให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คัดเลือกและส่ งมาประจาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ได้ตรงกับความพึงพอใจ ความต้องการของผูเ้ รี ยน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความต้องการในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความสาคัญของสภาพรายวิชาในยุคปัจจุบนั
2. ควรมีการศึกษาความสาคัญของภาษาจีนต่อการประกอบอาชี พเพื่อเป็ นแนวทาง
ปรับแผนการศึกษาด้านภาษาในแต่ละคณะสาขาวิชา
3. ควรมีการศึก ษาปั ญหาการปรับตัวของครู อาสาสมัครชาวจีนที่เข้ามาสอนใน
วิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุ งระบบการดูแลครู อาสาสมัครชาวจีนในรุ่ นต่อๆ
ไป
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แบบวัดความพึงพอใจงานวิจัย
เรื่อง
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนการสอนภาษาจีน ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปีการศึกษา 2552
คาชี้แจงสาหรับผู้ตอบแบบวัดความพึงพอใจ
1. การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาความเห็ นและความพึงพอใจที่ มี ต่อการเรี ยนการสอน
ภาษาจี น ของนัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ปี การศึ ก ษา 2552 รวมทั้ง ความคุ ้ม ค่ า ในประเด็ น ด้า น
ประสิ ท ธิ ผล หรื อ การนาความรู ้ ที่ ไ ด้รับ ไปใช้ง านในหน้า ที่ ข องตนหรื อ ต่ อ ชี วิต ประจ าวัน ของท่ า น
และเพื่อนาไปพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรี ยนและการสอนรายวิชาภาษาจีนต่อไป
2. แบบวัดความพึงพอใจมีท้ งั หมด 4 หน้า แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับความรู ้
ภาษาจีน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklists) และ/หรื อเติมคา
ลงในช่องว่างที่กาหนด
ส่ วนที่ 2 คิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผูส้ อน ด้านบุคลิกและความ
มีมนุษยสัมพันธ์ของอาจารย์ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อเนื้ อหาเกี่ ยวกับการนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 5 คิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ลักษณะ
ของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาที่พบและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ลักษณะของ
คาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่ างสู งที่ท่านกรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบวัดความพึงพอใจนี้
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เพือ่ คณะผู้จัดทาจะได้ นาไปแก้ ไขปรับปรุ งและพัฒนาต่ อไป
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของท่าน
หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างที่กาหนด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 - 25 ปี
 มากกว่า 25 ปี
3. ท่านคิดว่าระดับภาษาจีนของท่านจัดอยูใ่ นระดับ
 อ่อนที่สุด  อ่อน
 พอใช้
 ดี
 ดีมาก
4. ท่านคิดว่าท่านชอบภาษาจีนในระดับ
 น้อยที่สุด  น้อย
 ปานกลาง  มาก
 มากที่สุด
5. ท่านคิดว่า ท่านต้องเรี ยนภาษาจีนอีกหรื อไม่
 ต้องเรี ยน  ไม่ตอ้ งเรี ยนแล้ว
6. ท่านคิดว่าท่านมีการเตรี ยมพร้อมในการเรี ยนภาษาจีนในระดับ
 น้อยที่สุด  น้อย
 ปานกลาง  มาก
 มากที่สุด
7. ท่านใช้วธิ ี ไหนในการเตรี ยมพร้อมก่อนเรี ยนภาษาจีนทุกครั้ง
 อ่านหนังก่อนเรี ยน  ถามผูร้ ู ้ก่อนเรี ยน  อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารภาษาจีน
 ฟังข่าวภาษาจีน
 ดูภาพยนต์ภาษาจีน  ท่องศัพท์ก่อนเรี ยนภาษาจีน
 ทาการบ้านก่อนเข้าเรี ยนทุกครั้ง
 ไม่ได้เตรี ยมตัวเลย
8. หลังจากเรี ยนภาษาจีน นักศึกษาได้ทบทวนบทเรี ยนอย่างไร
 อ่านหนังสื อหลังเรี ยน
 ถามผูร้ ู้ในเรื่ องที่สงสัย
 อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารภาษาจีนบ่อยๆ  ฟังข่าวภาษาจีน
 ดูภาพยนต์ภาษาจีน
 ถ่องศัพท์หลังเรี ยนภาษาจีน
 ทาการบ้านหลังเรี ยนทุกครั้ง
 ไม่ได้ทบทวนเลย
 พูดภาษาจีนกับเพื่อน
 อื่นๆ .........................................
9. กรุ ณาระบุความสนใจในการเรี ยนภาษาจีนของท่าน
 น้อยที่สุด
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากที่สุด
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คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = ดีมาก
4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณลักษณะผูส้ อน
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ก. ด้ านบุคลิกภาพของอาจารย์
1. ความพอใจการทักทายของอาจารย์ครั้งแรกที่เจอหน้า/ที่เข้าห้องเรี ยน
2. ความพอใจการแสดงสี หน้าของอาจารย์เมื่อพบเจอนักศึกษาในห้องเรี ยน
3. ความพอใจในความเหมาะสมการแต่งกายของอาจารย์
4. ความมัน่ ใจในการพูดคุยหรื อสนทนาระหว่างอาจารย์และนักศึ กษา
5. การวางตัวของอาจารย์
6. ความพอใจความเป็ นกันเองในการสนทนาในห้องเรี ยน
7. ความมัน่ คงทางอารมณ์
8. ความพอใจทางรู ปร่ างหน้าตา การพูด
9. ความพอใจใน การยืน การนัง่ การลุก การเดิน
10. ความพอใจในวุฒิภาวะการพิจารณาปัญหาด้วยความรอบคอบ
ข. ด้ านความมีมนุษยสั มพันธ์ ของอาจารย์ ท่ านคิดว่ าอาจารย์ มีมนุษยสั มพันธ์ เพียงใด
11. อาจารย์ทกั ทายอย่างเป็ นกันเอง
12. ในการเจอหน้าอาจารย์ทกั ทายอย่างยิม้ แย้มแจ่มใส
13. มีความเอื้อเฟื้ อกับนักศึกษา
14. การให้เกียรติและมีมารยาทในการสนทนา
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
ก. การเตรียมการสอน
1. การเตรี ยมเนื ้อหาก่อนสอน
2. การเตรี ยมสื่อก่อนสอน
ข. เทคนิคการสอนและการสื่ อสารเนือ้ หาของอาจารย์
3. การนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
4. ขันตอนการถ่
้
ายทอดความรู้
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รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

5. ความถนัดในการใช้ สื่อการสอน
6. ความทันสมัยในการใช้ สื่อการสอน
7. การเชื่อมโยงเนื ้อหากับสื่อการสอน
8. ระดับความสามารถในการสอน
9. ความมัน่ ใจในเนื ้อหาของการสอน
10. การรักษาเวลา
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชา
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. สามารถพูดภาษาจีนได้
2. สามารถเขียนภาษาจีนได้ ถกู ต้ อง
3. สามารถอ่านภาษาจีนได้ เข้ าใจ
4. สามารถฟั งภาษาจีนแล้ วมีความเข้ าใจ
5. สามารถนาความรู้ที่มีไปสื่ อสารในการทางานได้
ส่ วนที่ 5 คิดเห็นของผูต้ อบแบบวัดความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
รายการประเมิน
1. ความรู้และทักษะของอาจารย์ในการสร้างเครื่ องมือที่เหมาะสมเพื่อวัด
การพัฒนาด้านความรู้
2. ความรู้และทักษะของนักศึกษาในการทาข้อสอบแบบปรนัย และแบบ
อัตนัย
3. ความสม่าเสมอในการวัดและประเมิณผลอย่างต่อเนื่ อง
4. รู ปแบบที่ใช้ในการวัดและประเมิณผล
5. การติดตามวัดผลในชีวิตประจาวัน
6. ความเพียงพอของเวลาที่ใช้ในการวัดผล
7. การใช้สื่อในการวัดผล
8. การวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในการวัดและประเมินผล

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ส่ วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ เป็ นข้อคาถามให้พิจารณาประเด็นเรื่ อง ปั ญหาที่พบและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
-- ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งที่ท่านกรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบวัดความพึงพอใจนี้ --

ภาคผนวก ข.
ประวัติคณะผู้จยั

ประวัติคณะผู้วจิ ยั
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาราญ จูช่วย (หัวหน้าโครงการ)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Sumran Juchooy
วุฒิการศึกษา

กศม. หลักสู ตรและการสอน

ตาแหน่ ง หัวหน้าหมวดศึกษาทัว่ ไป
สถานทีท่ างาน วิทยาลัยราชพฤกษ์
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
1. การพัฒนาความสามารถในการรู ้จกั ตนเองต่อการเลือกสาขางานอาชีพ
2. รู ปแบบความคิดที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางปั ญญา
3. แนวทางการประชาสัมพันธ์ตามคุณลักษณะตามคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
4. รู ปแบบการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน
ประวัติการได้ รับทุน
1. ได้รับทุ นอุ ดหนุ นการศึ กษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เรื่ อง วิถีชีวิตความเป็ นอยู่แบบ
ดั้งเดิมของชุมชนกุฎีจีน กรุ งเทพมหานคร ของสานักนโยบายและแผนงานกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2549
ผลงานวิจัยทีพ่ มิ พ์เผยแพร่
1. บทความวารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
2. บทความวารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวอาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)Aphaphon Ditlek
วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาหมวดศึกษาทัว่ ไป วิทยาลัยราชพฤกษ์
สถานทีท่ างาน วิทยาลัยราชพฤกษ์
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
1.ปริ ญญานิพนธ์เรื่ อง พัฒนาการของนิราศร้อยแก้ว เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2547
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2. คณะผูว้ จิ ยั ในรายงานวิจยั เรื่ อง “วิสัยทัศน์ผสู้ ู งอายุดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ : สังเคราะห์
จากเวทีประชาคม”
ประวัติการได้ รับทุน
1. ได้รับทุนอุดหนุนการทาปริ ญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสร้างเสริ มสุ ขภาพเรื่ อง“วิสัยทัศน์ผสู้ ู งอายุ
ด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ : สังเคราะห์จากเวทีประชาคม”
ผลงานวิจัยทีพ่ มิ พ์เผยแพร่
รายงานวิจยั เรื่ อง “วิสัย ทัศ น์ผูส้ ู งอายุด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ : สังเคราะห์ จากเวที
ประชาคม”
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวอมรรัตน์ คาบุญ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Amonrat Khambun
วุฒิการศึกษา วท.ม. สาขาวิชาฟิ สิ กส์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาหมวดศึกษาทัว่ ไป วิทยาลัยราชพฤกษ์
สถานทีท่ างาน วิทยาลัยราชพฤกษ์
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
1.วิทยานิพนธ์เรื่ อง ผลของความต่างศักย์ไบแอสต่อโครงสร้างของฟิ ล์มบางไททาเนียมได
ออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคทีฟ สปั ตเตอริ ง ที่มีผลต่อการเกิดอปาไทท์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551
ประวัติการได้ รับทุน
ได้รับทุนอุดหนุนและส่ งเสริ มการทาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานวิจัยทีพ่ มิ พ์เผยแพร่
นาเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14-15 มีนาคม 2551 ที่
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่ อง ผลของความต่างศักย์ไบแอสต่อโครงสร้างของฟิ ล์มบางไททาเนียมได
ออกไซด์ที่เตรี ยมด้วยวิธีรีแอคทีฟ อัลบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริ ง

