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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรภาษาภาษาจีนของโรงเรียนที่มีผลการ

สอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสูง ประชากร ไดแก โรงเรียนที่นักเรียนมีผลการสอบสูง จํานวน 6 โรง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง และแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลโดย 1) การแจกแจงความถ่ี และนําเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 2) การวิเคราะหเน้ือหาและนําเสนอในรูปแบบความเรียง 

ผลการวิจัยพบวา 1)  งานบริหารหลักสูตร พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร เตรียม
บุคลากรโดยใหครูเขารับการประชุม อบรม สัมมนา จัดครูเขาสอนโดยพิจารณาตามความสามารถทางดานภาษาและ
ความถนัด ครูมีคาบสอนเฉล่ียสัปดาหละ 10 – 15 คาบ มีการจัดแผนการเรียนวิชาภาษาจีน โรงเรียนใหการสนับสนุน
วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก มีการจัดการนิเทศติดตามและประเมินผล และประชาสัมพันธ
หลักสูตรผานเว็บไซตและกิจกรรมตาง ๆ ปญหาที่พบคือ ครูผูสอนชาวจีนไมสนใจวิชาชีพครูอยางแทจริง ครูผูสอนชาว
ไทยขาดความรูและประสบการณในการสอนวิชาภาษาจีน และโรงเรียนไมจัดหองเฉพาะสําหรับวิชาภาษาจีน 2) งาน
สอน พบวา ครูที่รวมในการสรางหลักสูตรทําความเขาใจหลักสูตรแมบท ครูจัดทําแผนการสอน ตามหนวยการเรียนรู
โดยอางอิงจากหลักสูตรและแบบเรียนที่ใชสอน โดยมุงพัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง 4 ดาน เลือกใชกิจกรรมที่เหมาะกับ
เน้ือหาและวัยของผูเรียน ใหความรูเพ่ิมเติมดานวัฒนธรรมและประเพณีจีน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาสื่อ
การสอนเพ่ิมเติม ใชสื่อที่หลากหลาย มีการจัดสอนซอมเสริมทั้งในและนอกเวลาเรียน และมีวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย ปญหาที่พบคือ เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีนอย มีความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ 

วารสารอิเล็กทรอนกิส 
ทางการศึกษา 
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Abstract 
The research aims to study the state and problem of the curriculum implementation of 

the Chinese language of schools with high scores on the professional and academic aptitude 
test. The population was six schools with high scores on the test of the Chinese language. The 
research instruments were semi-structured interview sheets and documentary study sheet. The 
methods using for analysis were: 1) The frequency distribution and presented in table format 
with descriptions. 2) Content analysis and presented in narrative form. The results were: 1) 
On curriculum management: most of the schools analyze the curriculum, assign teachers to 
participate in seminars, assign teachers for class by considering language ability and an 
average class of around 10 – 15 periods per week, plan study program, support through 
teaching equipment and facilities, supervise and evaluate curriculum implementation and 
present curriculum to the public by website and school activities. The problems included: 
Chinese teachers disregard towards careers as teacher. Thai teachers lacked knowledge and 
experience in teaching the Chinese language. Schools lacked space for a Chinese language 
center. 2) On teaching: the teachers who took the responsibilities for developing curriculum 
had the duty to analyze the basic curriculum. Teachers planned lessons in advance depending 
on the Chinese curriculum and complementary book, covered the four language skills, used 
various teaching activities based upon lesson content and students, taught Chinese culture and 
tradition, planned  extra-curriculum activities, developed and used a variety of teaching 
equipment, organized remedial teaching for students in regular and extra-class, and used 
various evaluation methods. The problems included: lack of time for extra-curriculum 
activities and delays in budgeting. 
คําสําคัญ : หลักสูตร / การใช / ภาษาจีน / โรงเรียนที่มีคะแนนสูง 
Keywords : CURRICULUM / IMPLEMENTATION / CHINESE LANGUAGE / SCHOOLS WITH HIGH SCORES 

บทนํา  
ภาษานับเปนหนึ่งในความสามารถที่มีความสําคัญท่ีจะชวยสรางโอกาสใหแกผูท่ีมีความชํานาญใน

การกาวเขาไปสูความสําเร็จ ภายใตนโยบายการปฏิรูปและการเปดประเทศที่ดําเนินมาต้ังแตป พ.ศ. 2524 ของ
ประเทศจีน ทําใหประเทศจีนเขามามีบทบาทในสังคมโลกมากข้ึน ปจจุบันประเทศจีนมีบทบาทสูงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคตาง ๆ ของโลกเปนอยางยิ่ง และยังมีแนวโนมท่ีจะขยายบทบาท
ในประชาคมโลกอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดกระแสการเรียนภาษาจีนอันรอนแรงข้ึน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได
เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553) ข้ึน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับความตองการและกาวสูมาตรฐาน
อันเปนท่ียอมรับในระดับสากล แตการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยก็ยังมีปญหาตาง ๆ เกิดข้ึน
มากมาย การใชหลักสูตรนับวามีความสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง หากผูนํา
หลักสูตรไปใชขาดความรูความเขาใจหรือนําไปใชไมถูกตอง หลักสูตรก็อาจจะประสบความลมเหลวได ดังท่ี 
สันต ธรรมบํารุง (2527) กลาวไววา ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นไดชัดเจน หลักสูตรนั้นเปรียบเสมือนทฤษฎี การ
นําไปใชเปรียบเสมือนภาคปฏิบัติ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติตองควบคูสอดคลองกันฉันใด หลักสูตรและการ
นําไปใชก็สอดคลองกันฉันนั้น ซ่ึงสอดคลองกับ ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539) ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
ใชหลักสูตรวา การใชหลักสูตรเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมาก เพราะถาไมมีการนําหลักสูตรท่ีสรางข้ึนไปสู
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การปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว หลักสูตรนั้นก็ไมมีความหมาย 
ถึงแมวาหลักสูตรท่ีสรางข้ึนจะดีเลิศหรือเหมาะสมมากเพียงใดก็ตาม ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพและ
ปญหาในการใชหลักสูตรของโรงเรียนที่มีผลการสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสูงวาโรงเรียนมีการ
ดําเนินการใชหลักสูตรอยางไรนักเรียนจึงมีผลการสอบดีกวาโรงเรียนอ่ืน ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค    
  1. เพื่อศึกษาสภาพการใชหลักสูตรภาษาตางประเทศท่ี 2 (ภาษาจนี) ของโรงเรียนท่ีมีผลการสอบวิชา
ความถนัดทางภาษาจนีสูง 
  2. เพื่อศึกษาปญหาการใชหลักสูตรภาษาตางประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) ของโรงเรียนท่ีมีผลการสอบวิชา
ความถนัดทางภาษาจนีสูง 
วิธีดําเนินการวิจัย    
  การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยศึกษาจากประชากร โรงเรียน
ท่ีมีผลการสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสูง ท้ังหมด 6 โรง เปนสถานศึกษาของรัฐ 2 โรง และเอกชน 4 โรง 
โดยผูใหขอมูลประกอบไปดวย ผูนิเทศก 4 คน ผูบริหาร 13 คน และครูผูสอน 15 คน โดยใชเคร่ืองมือเปนแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) และแบบศึกษาเอกสาร 
  การวิเคราะหขอมูล ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี พรอม
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย และขอมูลเกี่ยวกับสภาพ และปญหา ในการใชหลักสูตร 
วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนความเรียง 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพ และปญหา งานบริหารหลักสูตร 
  1.1 การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ 
   โรงเรียนท้ังหมดทําการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจหลักสูตรภาษาจีน กําหนดการสอน 
ตลอดจนแผนการเรียนรู และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีไดจัดทําข้ึน ซ่ึงโรงเรียนท้ังหมดไมประสบปญหาในการศึกษา
วิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ 
  1.2 การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 
   โรงเรียนเอกชนท้ังหมดจัดหาครูผูสอนเปนชาวจีนท่ีจบการศึกษาทางดานการสอนภาษาจีน ซ่ึง
โรงเรียนเอกชนสวนใหญใหบริษัทเอกชนเปนผูจัดหลักสูตรใหตามความเห็นชอบของโรงเรียน สวนโรงเรียน
รัฐท้ังหมดจัดหาครูผูสอนสวนใหญเปนชาวไทย โดยมีครูอยางนอยหนึ่งคนจบทางดานการสอนภาษาจีน 
นอกจากนี้โรงเรียนท้ังหมดเตรียมบุคลากรโดยสงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใชหลักสูตรภาษาจีนเขาประชุม 
อบรม สัมมนาเพื่อทําความเขาใจหลักสูตร ตลอดจนสงครูผูสอนเขารับการประชุม อบรม สัมมนาทางดาน
วิธีการสอนภาษาจีน 
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   ปญหาการเตรียมบุคลากรในโรงเรียน ไดแก บริษัทเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน
พบปญหาชาวจีนผูท่ีมาสมัครเปนครูไมสนใจในวิชาชีพครู ซ่ึงผูบริหารของบริษัทแกปญหาโดยการเขมงวดใน
การคัดเลือกและหาครูเพิ่ม นอกจากนี้ยังพบปญหาครูผูสอนชาวจีนขาดประสบการณในการสอน ซ่ึงแกปญหา
โดยการจัดประชุม อบรม และสัมมนา สําหรับปญหาที่เกิดกับโรงเรียนรัฐท่ีจัดหาครูผูสอนเปนชาวไทยคือ 
ครูผูสอนชาวไทยขาดความรูและประสบการณในการสอนภาษาจีน โรงเรียนดําเนินการแกไขโดยสงครูเขารับ
การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาท้ังทางดานภาษาและการสอน 
  1.3 การจัดครูเขาสอน 
   โรงเรียนท้ังหมดจัดครูเขาสอนวิชาภาษาจีนโดยพิจารณาจากความสามารถทางดานภาษาและ
ความถนัดทางการสอนของครูผูสอนแตละคน โดยโรงเรียนเอกชนสวนใหญใหบริษัทเอกชนเปนผูจัดครูเขา
สอนใหตามความเห็นชอบของโรงเรียน ถาเปนครูผูสอนชาวจีนท่ีจบการศึกษาทางดานการสอนภาษาจีน
สามารถจัดเขาสอนไดทุกระดับช้ัน ถาเปนครูผูสอนชาวไทยท่ีไมไดจบทางดานการสอนภาษาจีนจะจัดสอน
ภาษาจีนเบ้ืองตน โดยใหสอนทักษะทางดานการอานและเขียน แตถาเปนทักษะทางดานการฟงและพูดจะให
สอนโดยครูผูสอนชาวจีน ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญไมประสบปญหาในการจัดครูเขาสอน 
  1.4 การจัดตารางสอน 
   โรงเรียนท้ังหมดจัดตารางสอนให 1 คาบ มีระยะเวลา 50 นาที ถาใน 1 สัปดาหมีเรียนวิชาภาษาจีน
มากกวา 1 คาบ จะจัดในลักษณะคาบคู คือ นักเรียนตองเรียนวิชาภาษาจีนติดตอกัน 2 คาบ โรงเรียนท่ีเปดสอน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญจะกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองเรียนวิชาภาษาจีน 1 คาบตอสัปดาห 
สําหรับในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสวนใหญกําหนดใหนักเรียนท่ีเลือกเรียนแผนการเรียน
ภาษาจีนเรียนภาษาจีน 5 – 8 คาบตอสัปดาห ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญจัดคาบสอนใหครูเฉล่ียสัปดาหละ 10-15 
คาบ ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญไมประสบปญหาในการจัดตารางสอน 
  1.5 การจัดแผนการเรียน 
   โรงเรียนท่ีเปดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญจัดให
นักเรียนทุกคนเรียนวิชาภาษาจีน สําหรับในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนใหญจัดแผนการ
เรียนวิชาภาษาจีนโดยเฉพาะใหกับนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนท้ังหมดไมประสบปญหาในการจัดแผนการเรียน 
  1.6 การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
   โรงเรียนท้ังหมดจัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนใหกับผูใชหลักสูตร ไดแก 
คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารประกอบการอบรม เอกสารแนวทางการวัดและประเมินผล 
เอกสารบันทึกขอมูลการประเมินผล แบบบันทึกการสอน ตลอดจนวัสดุส้ินเปลืองตาง ๆ และจัดส่ือการเรียน
การสอน ไดแก พูกันจีน หมึก กระดาษสี หนังสือเรียน แบบฝกหัดเสริมการเรียน แผนภาพ บัตรคํา แผนท่ี ส่ือ
มัลติมีเดีย ซีดีเพลง ภาพยนตร นิทาน เปนตน เพื่อสนับสนุนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
โรงเรียนสวนใหญไมประสบปญหาในการจัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
  1.7 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร 
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   โรงเรียนท้ังหมดจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองโปรเจคเตอร โทรทัศน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองเทคโนโลยีและการสารสนเทศ หองสมุด 
ตลอดจนพื้นท่ีทํากิจกรรมภายในบริเวณโรงเรียนใหแกผูใชหลักสูตร 
   ปญหาการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร พบวา โรงเรียนสวนใหญไมมีหอง
เฉพาะสําหรับวิชาภาษาจีน ทําใหไมมีท่ีจัดแสดงผลงานและเก็บวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนทางดาน
ภาษาจีน โรงเรียนแกปญหาโดยจัดใหครูผูสอนภาษาจีนใชหองรวมกับครูผูสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศ 
  1.8 การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
   โรงเรียนเอกชนท้ังหมดท่ีจัดการนิเทศติดตามโดยบริษัทเอกชนมีการนิเทศติดตามภาคการศึกษา
ละ 2 คร้ัง โดยมีผูเช่ียวชาญทางดานการสอนภาษาจีนนิเทศทางดานเนื้อหา และมีเจาหนาท่ีทําการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน สําหรับโรงเรียนสวนใหญท่ี
จัดหลักสูตรเองดําเนินการนิเทศติดตามโดยบุคลากรภายในโรงเรียนผลัดเปล่ียนกันทําการนิเทศติดตาม เพื่อ
ชวยเหลือและปรับปรุงการสอนใหมีคุณภาพโดยไมไดกําหนดวันและเวลาท่ีแนนอน ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญไม
ประสบปญหาในการนิเทศติดตาม 
   สําหรับการประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา โรงเรียนท้ังหมดประเมินผลการใชหลักสูตรจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใชหลักสูตร ไดแก 
ผูบริหาร ครูผูสอน บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใชหลักสูตรภาษาจีน นักเรียน และผูปกครอง ซ่ึงโรงเรียน
ท้ังหมดไมประสบปญหาการประเมินผลการใชหลักสูตร 
  1.9 การประชาสัมพันธหลักสูตร 
   โรงเรียนสวนใหญประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับผูปกครอง นักเรียน และผูท่ีสนใจทราบผาน
เว็บไซต การประชุมผูปกครองประจําป และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนท้ังหมดไม
ประสบปญหาในการประชาสัมพันธหลักสูตร 
 2. สภาพ และปญหา งานสอน 
  2.1 การทําความเขาใจหลักสูตรแมบทและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถ่ิน 
   ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดท่ีมีสวนรวมในการสรางหลักสูตรภาษาจีนทําความเขาใจหลักสูตร
แมบท และครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดไมไดปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถ่ิน เนื่องจากหลักสูตรท่ีใชถูกสรางข้ึนมาเปนหลักสูตรเฉพาะสําหรับโรงเรียน ซ่ึงครูผูสอนของโรงเรียน
สวนใหญไมประสบปญหาในการทําความเขาใจหลักสูตรแมบทและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ิน 
  2.2 การวางแผนการสอน 
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   ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดวางแผนการสอนโดยอางอิงจากหลักสูตรภาษาจีนและหนังสือท่ีใช
ในการเรียนการสอน โดยโรงเรียนท้ังหมดท่ีบริษัทเอกชนจัดหลักสูตรให บริษัทเปนผูจัดทํากําหนดการสอน 
และครูผูสอนสวนใหญทําแผนการสอนรายหนวยการเรียนรูเอง สวนโรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดหลักสูตรภาษาจีน
เอง ครูผูสอนสวนใหญรวมกันจัดทํากําหนดการสอน และแยกกันทําแผนการสอนตามหนวยการเรียนรูท่ีแต
ละคนรับผิดชอบ ซ่ึงครูผูสอนโรงเรียนสวนใหญไมประสบปญหาในการวางแผนการสอน 
  2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดสอนโดยมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาครบท้ัง 4 ดาน ไดแก 
การฟง การพูด การอาน และการเขียน ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรม มุงหวังใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
วิชาภาษาจีน โดยครูผูสอนสวนใหญจะเร่ิมการสอนจากการทบทวนบทเรียน สอนเนื้อหาใหม สรุปเนื้อหาท่ี
เรียน แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีใช เชน การตอบคําถาม การอานบทสนทนาในหนังสือ 
การใหอานบัตรคํา การใหดูแผนภาพ การใหคัดคําศัพท การใหดูส่ือมัลติมีเดีย การแสดงบทบาทสมมติ การเลา
นิทาน การรองเพลง เปนตน การเลือกใชกิจกรรมใดในการสอนนั้นครูผูสอนท้ังหมดพิจารณาจากความ
เหมาะสมกับวัยของผูเรียนและความสอดคลองกับเนื้อหา และนอกเหนือจากการสอนตามเนื้อหาในหนังสือ
แลวครูผูสอนท้ังหมดยังแทรกความรูเพิ่มเติมทางดานวัฒนธรรมและประเพณีจีนใหกับนักเรียนดวย ซ่ึง
ครูผูสอนของโรงเรียนสวนใหญไมประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหกับนักเรียน กิจกรรมท่ีจัด ไดแก กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เปนตน และโรงเรียนสวน
ใหญมีกิจกรรมสงนักเรียนไปเรียนภาษาระยะส้ันท่ีประเทศจีนเปนประจําทุกป และยังพบวาโรงเรียนท้ังหมดมี
การสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอก ไดแก กิจกรรมการแขงภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ นอกจากนี้บริษัทเอกชนยังทําการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรให ไดแก 
กิจกรรมเขียนพูกันจีน กิจกรรมรองเพลงจีน กิจกรรมตัดกระดาษจีน กิจกรรมแขงขันตอบปญหาภาษาจีน 
กิจกรรมการแขงขันกลาวสุนทรพจน กิจกรรมการแขงขันเขียนพูกันจนี เปนตน 
   ปญหาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดหลักสูตรภาษาจีน
เองมีเวลาในการจัดกิจกรรมนอย ซ่ึงครูผูสอนแกปญหาโดยการจัดกิจกรรมใหเทาท่ีเวลาเอ้ืออํานวย มีการแบง
งานใหนักเรียนแตละคนรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพบวาโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรภาษาจีนเองสวนใหญมีความ
ลาชาในการเบิกจายงบประมาณหรือไมไดจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือใชจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนสําหรับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรบางอยาง ซ่ึงครูผูสอนแกปญหาโดยการสํารองเงินในการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรไป
กอน สําหรับปญหาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนท้ังหมดท่ีจัดหลักสูตรโดยบริษัทเอกชน พบวา 
บริษัทเอกชนเกิดปญหาถาตองจัดกิจกรรมใหกับโรงเรียนแตละแหงในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงบริษัทเอกชน
แกปญหาโดยการทําขอตกลงกับโรงเรียนใหโรงเรียนวางแผนวันและเอาในการจัดกิจกรรมไวลวงหนา และยัง
พบปญหาการจัดกิจกรรมเรียนภาษาระยะส้ันท่ีประเทศจีนซ่ึงโรงเรียนแตละโรงท่ีรับผิดชอบมีจํานวนนักเรียน



                                                  OJED, Vol.5, No.3, 2010, pp.131-145 137

เขารวมนอย ซ่ึงบริษัทเอกชนแกปญหาโดยการรวมนักเรียนของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรภาษาจีนใหท้ังหมดไป
เรียนภาษาระยะส้ันพรอมกัน 
  2.4 การพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน 
   ครูผูสอนของโรงเรียนสวนใหญทําส่ือการสอนเพิ่มเติมจากเนื้อหาภายในบทเรียน เชน การจัดทํา
เอกสารสรุปการสอน การจัดทําเอกสารประกอบวันสําคัญ การทําบัตรคํา เปนตน ซ่ึงครูผูสอนของโรงเรียน
สวนใหญไมประสบปญหาในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
   การใชส่ือการเรียนการสอน พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดใชส่ือท่ีหลากหลาย เชน ส่ือ
มัลติมีเดีย หนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน ซีดี เพลง ภาพยนตร บัตรคํา แผนภาพ เปนตน การใชส่ือการ
เรียนการสอนชนิดใดนั้นข้ึนอยูกับเนื้อหาและชวงอายุของผูเรียน ซ่ึงครูผูสอนของโรงเรียนสวนใหญไม
ประสบปญหาในการใชส่ือการเรียนการสอน 
  2.5 การจัดสอนซอมเสริม 
   การจัดสอนซอมเสริม พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนสวนใหญทําการสอนซอมเสริมใหกับ
นักเรียนท่ีเรียนไมดีนอกช่ัวโมงเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนถามคําถามทางดานภาษาจีนท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียน และมอบหมายงานใหนักเรียนทํา สําหรับการสอนใหกับนักเรียนท่ีเรียนดี พบวา ครูผูสอน
ของโรงเรียนท้ังหมดจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีตองไปสอบแขงขัน เปดโอกาสใหนักเรียนถามคําถาม
ทางดานภาษาจีนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ซ่ึงครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดไมประสบปญหาในการ
จัดสอนซอมเสริม 
  2.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดมีเกณฑในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใชเกณฑการวัด ไดแก การวัดระหวางการเรียนการสอน เปนการวัดโดยวิธีท่ี
หลากหลาย เชน การถามตอบในช่ัวโมงเรียน การใหนักเรียนทองบทสนทนา การใหนักเรียนทํารายงานแลว
ออกมานําเสนอ การใหคัดภาษาจีน การสังเกตความต้ังใจเรียนของนักเรียน และการวัดโดยการสอบปลายภาค 
เปนการวัดโดยใชแบบทดสอบขอเขียนซ่ึงประกอบไปดวยขอคําถามท้ังปรนัยและอัตนัย โดยอัตราสวน
ระหวางการประเมินระหวางการเรียนการสอนตอการวัดโดยการสอบปลายภาคคิดเปน  70 : 30 ครูผูสอนทํา
การวัดและประเมินทักษะของนักเรียนท้ังหมด 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซ่ึง
ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดไมประสบปญหาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ   
   จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาการใชหลักสูตรภาษาตางประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) ของโรงเรียนท่ีมีผล
การสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสูง มีขอคนพบท่ีนาสนใจซ่ึงสามารถนํามาอภิปราย ดังนี้ 
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1. งานบริหารหลักสูตร 
   การศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ 
พบวา โรงเรียนท้ังหมดมีการวิเคราะหและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรตาง 
ๆ ผูวิจัยเห็นวา การศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรใหชัดเจนมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนส่ิงท่ีจะ
ชวยใหสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการใชหลักสูตรใหมุงไปสูเปาหมายไดโดยไมออกนอกกรอบ 
ดังท่ีอุทัย บุญประเสริฐ (2538) ไดกลาวถึงความจําเปนในการวางแผนไววา การวางแผนเปนรากฐานสําคัญ 
ของการปฏิบัติงาน เปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูง และเปนส่ิงจําเปน
สําหรับการบริหารที่เนนการทํางานในแบบท่ีเปนระบบ 
   การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน พบวา ครูผูสอนสวนใหญของโรงเรียนจัดหาจากชาวจีนท่ีจบ
การศึกษาทางดานการสอนภาษาจีน ถึงแมวาบางโรงจะคัดเลือกจากครูชาวไทย โรงเรียนก็จะคัดเลือกจากผูท่ีมี
ความรูทางดานภาษาจีน หรือถาไมมีบุคลากรท่ีมีความรูทางดานภาษาจีน โรงเรียนก็จะทําการสงครูไปเรียนรู
ภาษาจีน และโรงเรียนยังทําการจัดหาครูเพิ่มเติมท่ีจบการศึกษาทางดานการสอนภาษาจีนเขามาสอนดวย 
นอกจากนี้ครูของโรงเรียนท้ังหมดยังไดรับการสงเสริมใหเขาอบรม สัมมนาทางดานการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน ผูวิจัยเห็นวา โรงเรียนมีวิธีการเตรียมบุคลากรไดเปนอยางดี เนื่องจากคัดเลือกจากผูท่ีมีความรู
ความสามารถและมีการจัดอบรมสัมมนาใหกับครู ซ่ึงจะชวยใหครูพัฒนาตนเอง ไมวาจะเปนความรูทาง
ภาษาจีน ความรูทางดานการสอน ตลอดจนทักษะและเทคนิคทางดานการสอน ดังท่ี วิชัย วงษใหญ (2525) ได
กลาวถึงความสําคัญในการเตรียมบุคลากรไววา การเตรียมการจัดอบรมครูเพื่อใชหลักสูตรใหมถือเปนสวน
สําคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ถาครูไมไดรับการอบรมนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิธีสอน 
ตลอดจนกระบวนการใหม ๆ แมจะเขียนเสนอแนะชัดเจนไวท่ีหลักสูตรคูมือครู แตการนําไปใชอาจจะมีการ
ส่ือสารไดไมเต็มท่ี การใชหลักสูตรจะดําเนินไปอยางขาดประสิทธิภาพ การดําเนินการอบรมเพ่ือใชหลักสูตร
ใหมนั้น ควรจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบวา โรงเรียนสวนใหญจัดจางครูภาษาจีน
เปนครูพิเศษ เนื่องจากอัตราเงินเดือนของครูประจําคอนขางตํ่า ผูวิจัยเห็นวา อัตราเงินเดือนครูท่ีตํ่านั้นเปนส่ิง
ขัดขวางไมใหผูที่มีความรูความสามารถเขาไปเปนครู ดังนั้นควรจะมีการปรับอัตราคาตอบแทนหรือใช
แรงจูงใจรูปแบบอ่ืนเพื่อจูงใจใหผูท่ีมีความรูความสามารถเขาไปเปนครู ดังท่ี Herzberg (1959) ไดกลาวถึง
ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจในตัวบุคคลและจูงใจใหบุคคลทํางานหนักมากข้ึน วาเกิดจาก
ปจจัย 2 ดานดวยกัน ไดแก ปจจัยจูงใจ ซ่ึงประกอบไปดวย 1) โอกาสและความเปนไปไดในการเจริญกาวหนา 
2) การไดเล่ือนระดับหรือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3) การไดรับการยกยอง ยอมรับ 4) การไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบ 5) การประสบผลสําเร็จ และปจจัยคํ้าจุน ซ่ึงประกอบไปดวย 1) เงินเดือน  2) สภาพ
การทํางาน 3) ความปลอดภัย 4) ความเปนชีวิตสวนตัว 5) การบังคับบัญชา 6) นโยบายองคกร  7) 
ความสัมพันธกับผูบริหาร 8) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
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   การจัดครูเขาสอน พบวา โรงเรียนท้ังหมดมีการจัดครูเขาสอนโดยพิจารณาตามความสามารถท้ัง
ทางดานภาษาและความถนัดทางดานการสอนของครู ผูวิจัยเห็นวา โรงเรียนดําเนินการในสวนนี้ไดเปนอยางดี 
เนื่องจากการเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานจะทําใหบุคคลแตละคนใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี ซ่ึง
สอดคลองกับ สงัด อุทรานันท (2532) ท่ีกลาวไววา การจัดครูเขาสอนจําเปนตองคํานึงถึงความรูความสามารถ
ตลอดจนความสมัครใจของครูแตละคนดวย ท้ังนี้เพื่อจะใหผูใชหลักสูตรแตละคนมีโอกาสไดใชศักยภาพของ
ตนใหเปนประโยชนตอการใชหลักสูตรใหมากท่ีสุด นอกจากนี้จากการวิจัย พบวา มีโรงเรียนบางสวนท่ีครู
ภาษาจีนตองสอนวิชาหลัก ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส  ผูวิจัยเห็นวา การจัดใหครูสอนในหลายวิชา
จะทําใหประสิทธิภาพในการสอนของครูลดลง ครูจะมีภาระงานมาก ทําใหการเตรียมการสอนในแตละช่ัวโมง
ทําไดนอยลง ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจัดหาครูท่ีจบเฉพาะทางดานภาษาจีนมาโดยตรงหรือใหครูมุงสอนในวิชา
ใดวิชาหน่ึง 
   การจัดตารางสอน พบวา โรงเรียนท้ังหมดจัดให 1 คาบเรียน มีระยะเวลา 50 นาที โรงเรียนท่ีเปด
สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญจะกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองเรียนวิชาภาษาจีน 1 คาบตอ
สัปดาห สําหรับในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสวนใหญกําหนดใหนักเรียนท่ีเลือกเรียนแผนการ
เรียนภาษาจีนเรียนภาษาจีน 5 – 8 คาบตอสัปดาห โดยโรงเรียนสวนใหญจัดใหครูมีคาบสอนเฉล่ียสัปดาหละ 
10 – 15 ช่ัวโมง และมีโรงเรียน 1 โรงจัดใหครูมีคาบสอนเฉล่ียสัปดาหละ 20 – 22 ช่ัวโมง ผูวิจัยเห็นวา 
โรงเรียนสวนใหญดําเนินการจัดตารางสอนไดเปนอยางดี ยกเวนโรงเรียนท่ีจัดใหครูมีคาบสอนเฉล่ียสัปดาห
ละ 20 – 22 ช่ัวโมง ซ่ึงมีคาบสอนมากเกินไป อาจทําใหการเตรียมการสอนขาดประสิทธิภาพได ซ่ึงสอดคลอง
กับ กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ท่ีกลาวไววา การจัดตารางสอนควรจัดเฉล่ียปริมาณช่ัวโมงสอนของครูใหทัดเทียม
กัน เชน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในสัญญาวาจางครู
กําหนดไววาช่ัวโมงสอนครูมัธยมตนไมเกิน 22 ช่ัวโมง มัธยมปลายไมเกิน 20 ช่ัวโมง และครูจะตองใชช่ัวโมง
วางเพื่อเตรียมการสอน ตรวจงาน และทํางานอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับนักเรียน 
   การจัดแผนการเรียน พบวา โรงเรียนแตละแหงมีการจัดแผนการเรียนท่ีแตกตางกัน บางแหงจัด
ใหนักเรียนทุกคนตองเรียนวิชาภาษาจีน บางแหงจัดใหเปนวิชาเลือกเสรี โดยสวนใหญกําหนดใหนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเรียนวิชาภาษาจีน 16 คาบตอภาคเรียน สําหรับในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนสวนใหญเปดแผนการเรียนเฉพาะทางดานภาษาจีน โรงเรียนท่ีไมไดเปดแผนการเรียน
เฉพาะทางดานภาษาจีนใน 1 สัปดาหนักเรียนจะมีเรียนวิชา ภาษาจีน 1 – 2 คาบ ทําใหเวลาท่ีใชในการเรียนการ
สอนไมเพียงพอกับเนื้อหาในแบบเรียน ผูวิจัยเห็นวา หากโรงเรียนตองการใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาจีนดีข้ึน โรงเรียนควรทําการเปดแผนการเรียนภาษาจีน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนมีเวลาในการเรียน
ภาษาจีนมากข้ึน อันจะสงผลไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
   การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน พบวา โรงเรียนท้ังหมดมีงบประมาณใน
การจัดบริการวัสดุและส่ือการเรียนการสอนใหกับผูใชหลักสูตร แตมีบางโรงท่ีมีความลาชาในการขอ
งบประมาณในการจัดซ้ือ ผูวิจัยเห็นวา โรงเรียนท้ังหมดจัดบริการวัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนได
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เปนอยางดี แตโรงเรียนควรลดข้ันตอนในการเบิกงบประมาณในการจัดซ้ือใหนอยลง เพื่อใหผูใชหลักสูตร
สามารถจัดซ้ือวัสดุและส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ ไดสะดวกข้ึน 
   การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชหลักสูตร พบวา โรงเรียนท้ังหมดมีงบประมาณใน
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แตถึงอยางไรก็ตาม โรงเรียนสวนใหญไมมีการจัดหองเรียนรูเฉพาะ
สําหรับวิชาภาษาจีนแกผูใชหลักสูตร ผูวิจัยเห็นวา โรงเรียนท้ังหมดจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกผูใช
หลักสูตรไดเปนอยางดี ซ่ึงโรงเรียนควรจัดหองเฉพาะสําหรับวิชาภาษาจีนเพื่อจัดแสดงผลงานและส่ือตาง ๆ 
ทางดานภาษาจีนใหผูใชหลักสูตรและนักเรียนสามารถเขาไปใชคนควาได อันจะชวยเสริมใหการใชหลักสูตร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ เกรียงศักดิ์ จรัญยานนท และนคร ศรีวิจารณ (2537) ท่ีไดกลาวไว
วา หองเรียนวิชาเฉพาะเปนหองเรียนเพื่อการเรียนรูประจําวิชาท่ีมีลักษณะพิเศษไปจากหองเรียนปกติ ความ
ตองการขนาดหอง เฟอรนิเจอร และอุปกรณการเรียนพิเศษแตกตางออกไป นอกจากนี้โรงเรียนยังควรจัดพื้นท่ี
ภายในบริเวณโรงเรียนใหเหมาะสําหรับการเรียนรูวิชาภาษาจีนดวย เชน การติดปายคําขวัญตาง ๆ การจัดให
หองสมุดมีมุมเรียนรูภาษาจีน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ วิชัย วงษใหญ (2525) วา การจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนเปนส่ิงสําคัญ เพราะการเรียนรูของเด็กไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในหองเรียน
เทานั้น สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนก็เปนสวนชวยใหเกิดการเรียนรูได 
    การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร พบวา โรงเรียนท้ังหมดมีการจัดการนิเทศ ถา
จัดหลักสูตรโดยบริษัทเอกชนจะเปนการนิเทศแบบเปนทางการ แตถาจัดหลักสูตรเองสวนใหญจะเปนการ
นิเทศแบบไมเปนทางการระหวางครูภาษาจีนดวยกัน ผูวิจัยเห็นวา การดําเนินการนิเทศในโรงเรียนท่ีจัดการ
นิเทศโดยบริษัทเอกชนควรสงเสริมใหครูมีความรูทางดานการนิเทศเพื่อใหครูสามารถทําการนิเทศกันเองได 
และกระทรวงควรจัดศึกษานิเทศกท่ีมีความรูทางดานการเรียนการสอนภาษาจีนเขาทําการนิเทศดวย พยายาม
ทําใหครูตระหนักในการทําการนิเทศ มองวาการนิเทศเปนการชวยเหลือครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ซ่ึง
สอดคลองกับ สงัด อุทรานันท (2532) ท่ีกลาวไววา ในระหวางการใชหลักสูตรจะตองมีการนิเทศติดตามผล
การใชหลักสูตรในโรงเรียนวาไดดําเนินไปดวยความถูกตอง มีปญหาเกิดข้ึนหรือไม หากมีปญหาจะไดหาทาง
แกไข และใหคําแนะนําชวยเหลือครูผูใชหลักสูตร เพื่อใหครูดําเนินการใชหลักสูตรไดอยางถูกตอง การนิเทศ
การใชหลักสูตรหรือการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึงหลักสําคัญของการนิเทศวาเปน
กระบวนการทํางานรวมกันเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อจับผิด  
 การประชาสัมพันธหลักสูตร พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการประชาสัมพันธหลักสูตรผานการประชุม
ผูปกครองประจําป เว็บไซต และการจัดงานวิชาการประจําปของโรงเรียน ผูวิจัยเห็นวา โรงเรียนควร
ประชาสัมพันธในรูปแบบอ่ืนเพิ่ม เชน จัดทําเอกสารแผนพิมพกําหนดถึงโครงสรางของหลักสูตร รายวิชาของ
หลักสูตร เพราะการประชาสัมพันธนับวาเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการใชหลักสูตร การประชาสัมพันธ
จะชวยใหไดรับการสนับสนุนหรือขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงตรงกับ กรมวิชาการ (2535) ท่ีกลาวถึงการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรวา การประชาสัมพันธหลักสูตรนับเปนกระบวนการท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการ
บริหารหลักสูตรซ่ึงจะขาดเสียไมได เพราะการประชาสัมพันธหลักสูตรเปนวิธีการสรางเสริมความเขาใจอันดี
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รวมกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร ทุก ๆ ฝายจะไดทราบวาหลักสูตรมีปรับจุดไหนบาง มีจุดเนน
อยางไร และมีวิธีปฏิบัติในการใชหลักสูตรอยางไร  
2. งานสอน 
   การทําความเขาใจหลักสูตรแมบทและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถ่ิน พบวา ครูผูสอนท่ีมีสวนรวมในการสรางหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนท้ังหมดมีการทําความ
เขาใจหลักสูตรแมบท แตครูผูสอนท่ีไมมีสวนรวมจะไมไดทําความเขาใจหลักสูตรแมบท ซ่ึงครูท้ังสองกลุม
ไมไดทําการปรับหลักสูตรเน่ืองจากหลักสูตรท่ีใชเปนหลักสูตรเฉพาะสําหรับโรงเรียน ผูวิจัยเห็นวา ครูผูสอน
ทุกคนควรทําความเขาใจหลักสูตรแมบทเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการสอน และหากเห็นวาหลักสูตร
ท่ีใชนั้นมีสวนใดท่ีไมเหมาะสมก็ควรทําการปรับหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับ วิชัย ดิสสระ (2535) ท่ีกลาววา การนําหลักสูตรไปใช ถาหาก
บุคลากรมีความเขาใจหลักสูตรอยางชัดเจนก็จะทําใหการนําหลักสูตรไปใชประสบผลสําเร็จ 
   การวางแผนการสอน พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดมีการวางแผนการสอนตามหนวยการ
เรียนรูท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรกอนท่ีจะเขาสอน ผูวิจัยเห็นวา ครูผูสอน
ดําเนินการวางแผนการสอนไดเปนอยางดี เพราะการวางแผนการสอนจะชวยกําหนดใหจุดประสงค เนื้อหา
สาระ ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนการวัดและประเมินผล มีแนวทางท่ีชัดเจน ซ่ึงจะชวย
ใหครูสอนไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงตรงกับ ใจทิพย  เช้ือรัต
นพงษ (2539) ท่ีกลาววา ในการดําเนินงานใด ๆ ก็ตาม ถาตองการใหงานนั้น ๆ บรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูดําเนินการตองมีการคิดวางแผนวาจะทํากิจกรรมอะไรกอนหลัง เพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตอง
ตรงตามเปาหมาย 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดสอนโดยมุงเนนให
นักเรียนมีทักษะทางภาษาครบท้ัง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรม มุงหวังให
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาจีน โดยครูมีข้ันตอนในการสอน และใชกิจกรรมในการสอนท่ี
หลากหลาย เลือกใชกิจกรรมโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและสอดคลองกับเนื้อหา ผูวิจัย
เห็นวา ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ความคาดหวังในการเรียนมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรแมบท ครูมีข้ันตอนการสอนชัดเจน เลือกใชกิจกรรมไดเหมาะสม ส่ิงเหลานี้จะชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ นงนุช สีสันต (2539) ท่ีกลาววา ในการเรียนรูทางภาษา
จําเปนจะตองฝกฝน ทักษะท้ัง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน และเขียนใหควบคูกันไปในลักษณะทักษะสัมพันธตาม
แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยเนนทักษะการฟง – การพูดมากท่ีสุด โดยผูเรียนจําเปนตองฟงเสียง
เลียนแบบเสียงท่ีไดยิน พูดส่ือความหมาย แลวจึงอานและเขียนตอไป สําหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
พบวา ครูผูสอนและโรงเรียนท้ังหมดมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียนมีท้ังท่ีจัดโดยโรงเรียนเอง
และหนวยงานภายนอก ผูวิจัยเห็นวา ครูผูสอนและโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดเปนอยางดี แมเวลา
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ในการเรียนการสอนมีอยูอยางจํากัด แตก็มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักเรียน ถึงแมวาจะไมมากนัก
แตการจัดกิจกรรมก็สามารถเพ่ิมพูนความรูใหกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการพูดสุนทรพจน การแขงขันเขียน
พูกันจีน การแขงขันตอบปญหาทางดานภาษาจีน การสงนักเรียนไปเรียนภาษาระยะส้ันท่ีประเทศจีน เปนตน 
การที่นักเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ยอมทําใหมีพัฒนาการทางดานการเรียนภาษาจีนดีข้ึน และยัง
สงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนดวย ซ่ึงตรงกับ สุมิตร คุณานุกร (2523) ท่ีไดกลาวถึงบทบาทและ
ประโยชนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวดังนี้ 1) เพื่อสงเสริมการเรียนในช้ัน 2) ชวยพัฒนาความสนใจและ
ความสามารถพิเศษของผูเรียน 3) เพื่อเปนการบริการแกโรงเรียน 4) เพื่อเปนการบริการแกสังคม 5) เพื่อ
สงเสริมการเขาสังคมและการพักผอน 6) เพื่อสงเสริมการกีฬา 
   การพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนสวนใหญทําส่ือการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติมนอกจากเนื้อหาภายในบทเรียน ซ่ึงสวนมากจะเปนส่ือจําพวกเอกสาร ผูวิจัยเห็นวา ครูผูสอนของ
โรงเรียนดําเนินการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนไดเปนอยางดี การพัฒนาส่ือจะชวยใหครูสอนไดสอดคลองกับ
เนื้อหามากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามรูปแบบของสื่อท่ีพัฒนาน้ันยังมีคอนขางนอย ครูผูสอนควรทําการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนชนิดอ่ืนนอกจากเอกสารเพ่ิมเติม เชน แผนภาพ บัตรคํา ใหมากข้ึน ในดานการใชส่ือการ
เรียนการสอน พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดใชส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เชน ส่ือมัลติมีเดีย 
หนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน ซีดี เพลง ภาพยนตร บัตรคํา แผนภาพ เปนตน การเลือกใชส่ือชนิดใดนั้น
ข้ึนอยูกับการเรียนการสอนในแตละคาบวาเนื้อหาท่ีสอนคืออะไร ผูเรียนอยูในชวงวัยใด ครูผูสอนจึงเลือกส่ือ
ใหเหมาะกับการเรียนการสอนนั้น ๆ ผูวิจัยเห็นวา ครูผูสอนของโรงเรียนใชส่ือการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
ถึงแมวาส่ือการเรียนการสอนทางดานภาษาจีนในเมืองไทยยังมีนอย ครูผูสอนก็ใชส่ือท่ีนําเขามาจากประเทศ
จีนแลวนํามาปรับหรือเลือกใชใหสอดคลองกับสังคมไทย ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปถึงการพัฒนาส่ือ ครูผูสอน
สามารถพัฒนาส่ือใหเขากับบทเรียนและสังคมไทยได เพราะส่ือการสอนมีความสําคัญ ถาส่ือท่ีใชในการเรียน
การสอนนาสนใจก็จะเปนส่ิงกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู อันสงไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับ  ธีรยุทธ เสรีวงศ ณ อยุธยา (อางใน ชลธิชา ไชยวงศ, 2540) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการใช
อุปกรณการเรียนการสอนไววา การใชอุปกรณการเรียนการสอนเปนเทคนิคอยางหน่ึงท่ีจะเราความสนใจ และ
กระตุนใหนักเรียนอยากเรียน อีกท้ังยังสามารถทําใหนักเรียนเรียนรูไดเร็ว และเขาใจในบทเรียนดียิ่งข้ึน การ
สอนท่ีดีจึงจําเปนตองใชอุปกรณการสอนประกอบ เชนเดียวกับ  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535) ท่ีได
กลาวถึงการเลือกใชส่ือการเรียนการสอนไววา ส่ือการสอนมีมากมาย เปนหนาท่ีของครูท่ีจะตองเลือกใชให
เหมาะสม โดยคํานึงถึง ลักษณะวิชาท่ีสอน เปนวิชาทฤษฎีหรือปฏิบัติการ ใชส่ือชนิดใดจึงจะทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน และคุณลักษณะของผูเรียน ไดแก การเลือกใหเหมาะสมกับอายุ ระดับสติปญญา 
ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน เวลาท่ีเรียน และลักษณะของหองเรียน หรือถานักเรียนในช้ันมีบทบาทในการเรียน
การสอนมาก สามารถรับประสบการณใหม ๆ ไดดวยตนเอง ครูสามารถใชส่ือในลักษณะส่ือประสม โดยอาศัย
หลักการจัดระบบ นําเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกัน และเปนส่ือท่ีมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกัน 
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ส่ือการสอนอยางหน่ึงอาจใชเพื่อเราความสนใจ ในขณะท่ีอีกอยางหน่ึงใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเน้ือหา 
และอีกอยางอาจใชเพื่อกอใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึง 
   การจัดสอนซอมเสริม พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนสวนใหญจัดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท้ัง
ท่ีเรียนดีและเรียนไมดีโดยการใชเวลาในช่ัวโมงเรียน และการใหนักเรียนสอบถามเพ่ิมเติมกับครูผูสอนเองท่ี
หองพักครู สอนเพิ่มใหกับนักเรียนท่ีเรียนไมดีเม่ือคะแนนสอบออกมาไมดี และสอนใหกับนักเรียนถาตอง
เตรียมตัวสอบแขงขัน นอกจากนี้บางโรงยังเปดสอนเพิ่มเติมใหกับนักเรียนท่ีสนใจทางดานภาษาจีนสมัคร
เรียนดวย ผูวิจัยเห็นวา ครูผูสอนของโรงเรียนสวนใหญจัดสอนซอมเสริมไดเปนอยางดี ครูผูสอนมีความเอาใจ
ใสนักเรียนท้ังท่ีเรียนดีและเรียนไมดีโดยการสอนเพ่ิมเติมให ซ่ึงตรงกับ อินทรีย บัวสมบูรณ (2536) ท่ีไดกลาว
ไววา การจัดสอนซอมเสริมคือการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองของนักเรียนท่ีออนหรือเรียนไมทันเพื่อนซ่ึง
ตองการความชวยเหลือจากครูผูสอนเปนพิเศษ รวมถึงการสอนนักเรียนท่ีมีความรับรูไดรวดเร็วใหไดใช
ความสามารถอยางเต็มท่ีและเปนประโยชน 
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ครูผูสอนของโรงเรียนท้ังหมดมีเกณฑในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู มีการวัดทักษะทางภาษาท้ัง 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน อีกท้ังมี
การวัดท่ีหลากหลายท้ังในระหวางการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ผูวิจัยเห็นวา ครูผูสอนของ
โรงเรียนท้ังหมดดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดเปนอยางดี มีแนวทางการวัดและประเมินผลท่ี
ชัดเจน ทําใหทราบไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรมากนอย
เพียงใด ซ่ึงสอดคลองกับ ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539) ท่ีไดกลาวถึงความหมายของการวัดและประเมินผลไว
วา การวัด คือ กระบวนการกําหนดคา/ตีคาคุณสมบัติของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือของบุคคลเปนตัวเลข โดยใช
เคร่ืองมือเปนหลักในการวัด สวนการประเมินผล คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของวัตถุ คน ส่ิงของ 
หรือการดําเนินงาน/กิจกรรมวาบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด หรือมีดีเลว
เพียงใด โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการวัดเปนหลัก 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
   การวิจัยเร่ือง การศึกษาการใชหลักสูตรภาษาตางประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) ของโรงเรียนท่ีมีผลการ
สอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนสูง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
   1. สําหรับโรงเรียน 
    1.1 จากการวิจัย พบวา ผูบริหารของโรงเรียนสวนใหญไมไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรภาษาจีน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนท่ีมีสวนรับผิดชอบในการใชหลักสูตรภาษาจีนควร
เขารับการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใชหลักสูตร เพื่อชวยใหการดําเนินการใชหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    1.2 จากการวิจัย พบวา การใชหลักสูตรของโรงเรียนสวนใหญมีการประเมินเฉพาะ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใช
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หลักสูตร ซ่ึงขาดการประเมินในดานงานบริหารหลักสูตร ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของในการใชหลักสูตรควรจัดการ
ประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรหรือการประเมินผลการใชหลักสูตรภาษาจีน เพื่อหา
ขอบกพรองและรวมกันเสนอแนวทางการแกไข เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
   2. สําหรับครูผูสอน 

    2.1 จากการวิจัย พบวา ครูสวนใหญไมไดทําการศึกษาหลักสูตรแมบท ซ่ึงครูผูสอนควรศึกษา
และทําความเขาใจหลักสูตรแมบทเพ่ือใหทราบจุดมุงหมาย และแนวทางตาง ๆ ของหลักสูตร เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

    2.2 จากการวิจัย พบวา ครูสวนใหญมีการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา แตเพื่อเปนการ
พัฒนาตนเองโดยสมํ่าเสมอ ครูควรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการทางดานการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีนใหมากยิ่งข้ึน 

   3. สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    3.1 ควรสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใชหลักสูตรภาษาจีนเขารับ
การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อใหมีความเขาใจในการใชหลักสูตร 

    3.2 ควรจัดใหมีศึกษานิเทศกเฉพาะทางดานภาษาจีนในการเขาไปทําการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดตาง ๆ 

   4. สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

    4.1 ควรเปดสอนหลักสูตรการสอนภาษาจีน 

    4.2 ควรเปดหลักสูตรวิชาชีพครูโดยเฉพาะใหกับผูท่ีมีความรูทางภาษาจีนท่ีไมไดจบทางดาน
การเรียนการสอนเขารับการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการใชหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดตาง ๆ 
   2. ควรวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาจีน 
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