
วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสิต  ปีที่ 16 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 
Journal of Rangsit University: Teaching & Learning Vol.16 No.2 July – December 2022 
ISSN 1905-7881 (Print)/ ISSN 2651-1584 (Online) 
Available online at https://jrtl.rsu.ac.th 

116 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

Factors Affecting the Management of Chinese Language Teaching of Secondary 
Schools in Muang District, Nakhon Phanom Province 

 
พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ1* กฤษณะ หลักคงคา2 และชไมพร ไกยสิทธิ์3 

Phatwarin Akkhasriworachote1* Kritsana Lakkhongkha2 and Chamaiphorn Kaiyasit3 

 
1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญัญาภวิัฒน์ 
3นักวิจยัอิสระ 

1Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University 

2Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management 
3Independent Researcher 

*Corresponding author, E-mail: aj.phatwarin@gmail.com, โทร. 093-649-5693 
วันที่ส่งบทความ 4 มีนาคม 2564  วันทีแ่ก้ไขคร้ังสุดท้าย 26 เมษายน 2564 

วันที่ตอบรับบทความ 3 พฤษภาคม 2564.  วันที่เผยแพร่ออนไลน์ 1 กรกฎาคม 2565 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ศึกษา
ระดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาภาษาจีน และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท านายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูสอนภาษาจีน จ านวน  
240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 67 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และค่าถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ปัจจัยด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน ปัจจัยด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ และ
ปัจจัยด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก 2) ระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านครูผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ 4) สมการ
พยากรณ์ท านายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม มี 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) และปัจจัยด้านการรับรู้ตนเอง
ของครูผู้สอน (X3) โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 75.90 (Adjusted R2 = 0.76) ดังสมการพยากรณ์ ดังนี้ 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ (Unstandardized Score) : Y' = 0.98 + 0.77(X5) + 0.24(X1) + 0.19(X3)  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) : Z = 0.85Z5 + 0.29Z1 + 0.19Z3 
 

ค ำส ำคัญ : การจัดการเรียนการสอน; ภาษาจีน 

 
Abstract 

This research aimed to study the level of factors affecting the management of Chinese language 
teaching, the level of arrangement Chinese language instruction and the relationship between factors 
affecting the management of Chinese language teaching and to create forecasting equations to predict 
the factors affecting the Chinese language teaching and learning management. Data were collected 
from the samples of 240, namely administrators, heads of foreign language subject departments and 
Chinese teachers in secondary schools. The research instruments were questionnaires on Factors 
Affecting the Chinese Language Teaching and Learning Management. It had 5 -level estimation scale of 
67 items. The reliability score of the questionnaire was 0.98. The statistics used in the research were 
mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and step-by-step multiple regression.  

The results of the research showed that: 1) The level of the factors affecting the Chinese 
language teaching and learning management consisted of management factors, school academic 
factors, teacher self-awareness factor, documentation factors, learning sources and the budget factor 
was at the high level both overall and for each aspect. 2) The level of Chinese language teaching and 
learning management consisted of curriculum level at the high level. However, in the aspects of the 
teachers, the teaching methods, the teaching activities and the learning media as well as measurement 
and evaluation were found at the moderate level. 3) The factors affecting the management of activities 
in the teaching and learning of Chinese were found to have positive high relationships with statistical 
significance at the 0.01 level, and 4) the forecasting equations for predicting the factors affecting the 
teaching and learning of Chinese consisted of 3 variables: budget factor (X5), administrator factor (X1) 
and cognitive factor self of teachers (X3) with a predictive power of 75.90% (Adjusted R2 = 0.76) as the 
forecasting equation as follows: 

Unstandardized Score: Y' = 0.98 + 0.77(X5) + 0.24(X1) + 0.19(X3)  
Standardized Score: Z = 0.85Z5 + 0.29Z1 + 0.19Z3 

 
Keywords: Teaching and Learning Management; Chinese Language 
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บทน า 
การเรียนรู้ทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 

เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาด้านภาษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และยัง
เป็นการสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของมนุษยชาติในชุมชนโลกที่ต้องตระหนักถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรมในมุมมองของสังคมโลกน ามาซึ่งมิตรภาพและความร่วมมือกับนานาประเทศ การเรียนรู้ทางด้าน
ภาษายังช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ และมีความเข้า
ใจความแตกต่างด้านภาษา อารยธรรม สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคมและ เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีตอ่การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื ่อสารได้ รวมทั ้งผ ู ้ เร ียนสามารถเข้าถ ึงองค์ความร ู ้ต ่างๆ ได ้ง ่ายและมีความร ู ้ที่กว ้างข ึ ้น นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนภาษาจีนให้เป็นภาษาต่างประเทศ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ให้มีการเรียนการสอนภาษาจีน โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู ้ตามความเหมาะสม (Office of the Basic 
Education Commission, 2008) 

ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง ที่ต้องมีการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากใน
ปัจจุบันภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบันการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจนีมี
บทบาทส าคัญมาก ประเทศไทยและประเทศจีนได้มีการร่วมลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ นอกจากนั้น 
วิชาภาษาจีนยังได้ถูกบรรจุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ ซึ่งส่งผลให้
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนช่วงชั ้นที่ 1 - ช่วงชั ้นที่ 3 หรือ ในระดับประถมศึกษาที ่ 1-6 และระดับ
มัธยมศึกษาที่ 1-6 ได้มีการเปิดสอนรายวิชาภาษาจีนกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6  
ที่ผู้เรียนเลือกภาษาจีนในการสอบทักษะภาษาต่างประเทศ ส าหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
แต่ด้วยสภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาทุกระดับในประเทศไทยในปัจจุบันค่อนข้างยังมี
ปัญหาเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาการขาดแคลนครูที่จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนโดยตรงเนื่องจากบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนใหญ่จะไปท างานในด้านอื่นๆ หรือ ท างานในองค์กรเอกชน ที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าการ
เป็นครูสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของรัฐ ครูที่สอนภาษาจีนในสถานศึกษาของรัฐส่วนหนึ่งเป็นครูที่เรียนภาษาจีนแบบ
นอกระบบ หรือเคยเรียนมาไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ต้องเคยเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต สามารถเป็น
ครูผู้สอน หรือ ท าการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนในระดับ ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาที่ 1- 4) ได้ โดยจากปัญหา
ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้มีความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของรายวิชาภาษาจีน จึงส่งเสริมสนับสนุนครูที่
สอนรายวิชาภาษาจีน เพื่อยกระดับมาตรฐานครูภาษาจีนในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
โครงการต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แกค่รูในสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่าง
สม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานใดๆ นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนการศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีนในสถานศึกษาได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้ได้รับคุณวุฒิขั้นต ่าในระดับ
ปริญญาตรี นอกจากน้ัน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนยังพบปัญหาด้านมาตรฐานที่มาตรฐานการเรียนการ
สอนแต่ละสถานศึกษาไม่เท่าเทียมกันในสถานศึกษาต่างๆ ต ารามาตรฐานยังมีน้อย และการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
สถานศึกษามีลักษณะต่างคนต่าปฏิบัติเนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรกลาง (Sanngam, 2018)  

การจัดการศึกษาในจังหวัดนครพนมแบ่งเป็น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จัดการศึกษาตามหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน และในส่วนของวิชาภาษาจีน มีการบรรจุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัด
นครพนมมีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนเฉพาะโรงเรียนที่มีความพร้อม และเป็นความต้องการของชุมชน โดยมีโรงเรียน
น าร่องรองรับการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม หากการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาจีนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชนจึงจะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ 
ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและบริบทของชุมชน (Policy and Planning Section, 2020) ส าหรับจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม จากการที่ได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น 
แม้สถานศึกษาหรือโรงเรียนจะมีระบบกลไกการด าเนินงานในด้านต่างๆ สนับสนุนเพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาจีนให้มีความต่อเนื่อง แต่ยังพบปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน 
เช่น สถานศึกษาประสบปัญหาผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีวิสัยทัศน์ หรือ นโยบายการเรียนการสอนภาษาจีน ไม่ให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน หรือมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
แต่ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร อีกทั้งฝ่ายวิชาการของโรงเรียนยังขาดความจริงจัง ความมุ่งมั่น ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงองค์
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ครูผู้สอนได้ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาจีน จึงยังไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนภาษาจีน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ในส่วนของด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
ยังขาดแหล่งเรียนรู้ เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และที่ส าคัญมักจะเป็นปัญหาของทุก ๆ หลักสตูร 
ของระบบการศึกษาเลยก็ว่าได้ คือ ปัญหาด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรในรายวิชา
สอนภาษาจีน การจัดสรรงบประมาณส าหรบัการจัดซือ้ สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจนี 
รวมถึงงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครพนม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Aiping (2017) ที่พบว่า ปัญหาหลักสูตรภาษาจีนที่ใช้ในสถานศึกษาของไทยมีมากมาย 
สาเหตุเนื่องมาจากคนไทยที่เรียนจบภาษาจีน ร้อยละ 80 ไม่ได้ใชภาษาจีนในการด าเนินชีวิตได้จริง อีกทั้งพบว่า ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศที่ไม่มีหลักสูตรต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนได้เท่าที่ควร ดังนั้น ควรมีการ
จัดท าหนังสือเรียนภาษาจีน ต าราภาษาจีนให้มีความต่อเนื ่องและเหมาะกับสภาพสังคมไทย และให้ความส าคัญกับ
ภาษาจีน เนื่องจากประเทศจีนก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลกที่หลายประเทศต่างให้
ความส าคัญ รวมทั้งประเทศไทยด้วย แม้วันนี้ภาครัฐของไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการด าเนินการเร่งด่วนในการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย แต่ทั้งนี้กลับพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาจีนในไทยยังมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน และได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครพนม สารสนเทศที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงหน่วยงาน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นสารสนเทศ 
เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนในระดับชั้นต่างๆ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้มีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
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แนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 คือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน ทั้งทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน และ
การแสดงออก สามารถใช้ทักษะทางภาษาจีนในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ทักษะทางภาษาจีนในการศึกษาต่อ ใช้ทักษะทาง
ภาษาจีนในการประกอบอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของจีน เพื่อเข้าถึงปรัชญา 
แนวคิด และวิถีการด าเนินชีวิตของชาวจีน สามารถเปรียบเทียบและถ่ายทอดแนวความคิดและวิถีทางวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมจีนด้วยทักษะทางภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย การใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การแสดงออก การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร การแสดงความรู้สึก และ
การแสดงความคิดเห็น การสรุป การตีความ การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ การมีแนวคิดแบบรวบยอด และมีความคิดเหน็
ต่อเรื่องต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยความเหมาะสม การใช้ทักษะทางด้านภาษาจีน
ตามแบบฉบับและตามแบบวัฒนธรรมจีน มีความรู้และมีความเข้าใจความเหมือน ความต่างระหว่างภาษาจีน และ
วัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมของไทย และสามารถน าทักษะทางด้านภาษาจีนไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ทักษะ
ทางด้านภาษาจีนส าหรับการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอื่น เป็นทักษะพื้นฐานในการพัฒนา ค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้ตนเอง และสามารถใช้ภาษาจีนได้ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียน ในชุมชน และสังคมโลก ทักษะทางภาษาจีนยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานส าหรับใช้ในการศึกษาต่อ ใช้
ในการประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก (Office of the Basic Education Commission, 2008) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนโดยส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง 
ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านเขียน สามารถใช้ทักษาะทางด้านภาษาจีนส าหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เนื้อหาในรายวิชาภาษาจีนส่วนใหญ่เน้นเรื่องเกี่ยวกับทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการ
อ่าน และทักษะด้านการเขียน โดยมีการเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เน้นการสื่อสารที่ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ซึ่งการสื่อสารภาษาจีนจ าเป็นต้องออกเสียงให้ถูกต้อง จึงจะสามารถสื่อสารให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ หากออก
เสียงภาษาจีนผิดเพียงเล็กน้อยความหมายทางภาษาจะเปลี่ยนไปทันที ทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดภาษาจีน
จึงมีความส าคัญและควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษาจีน เนื่องจากทักษะทางภาษาจีน เป็นพื้นฐานที่น าไปสู่ทักษะ
ทางด้านการอ่านและทักษะทางด้านการเขียน โดยธรรมชาติของภาษาจีนแล้ว ทักษะด้านการฟังลทักษะด้านการพูด ยังคง
เป็นทักษะพื้นฐานที่มีความส าคัญส าหรับการสื่อสารภาษาจีนอีกด้วย ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูด ควรมีกิจกรรมส าหรับให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและผู้เรยีนมี
ความสนใจเนื้อหาบทเรียน โดยผ่านกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน เช่น บทบาทสมมุติ นิทาน เพลง เกม ซึ่งล้วนเป็น
กิจกรรมประกอบที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาทักษะด้านการฟังและทักษะด้านการพูดในที่สุด (Sanngam, 
2018) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอน ของ Khaemmanee 
(2012); Saepun, et al. (2017); Sanngam,(2018) ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (Office of the Basic Education Commission, 2008; 
Sanngam, 2018) และศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน 
ข อ ง  Aiping (2017); Luangsawas, Teeravanittrakul and Rak-ngam (2018); Rojanabenjakun, Toopgrajank, 
haroenwiriyakul (2018); Sanngam (2018 ) ; Sa-ngiemwatthanawong (2018) ส ร ุ ป เป ็นกรอบแนวค ิ ดท ี ่ ใ ช้
ประกอบการวิจัย ดังแสดงได้ตามรูปที่ 1 

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครพนม 

2. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ด้านการรับรู้ตนเองของ

ครูผู้สอน ด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านงบประมาณ ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนด้าน
หลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน  และด้านการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม  

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ท านายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม หมายถึง สิ่งที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้าน

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน 

- ด้านหลักสูตร  
- ด้านครูผู้สอน  
- ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
- ด้านสื่อการเรียนการสอน 
- ด้านการวัดและประเมินผล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน 

- ด้านผู้บริหาร 
- ด้านฝ่ายวิชาการของโรงเรียน  
- ด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน  
- ด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้  
- ด้านงบประมาณ 
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ผู้บริหาร ปัจจัยด้านฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ปัจจัยด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน ปัจจัยด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง และปัจจัยด้านงบประมาณ 

2. การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความเหมาะสม และตรง
กับความต้องการของชุมชน สังคม และผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
ครูผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล  

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดนครพนมที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม จ านวน 7 โรงเรียน และที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน 

4. ต าแหน่งงาน หมายถึง ต าแหน่งงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม ซึ่งผู้วิจัย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูสอนภาษาจีน 

5. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม จ านวน 7 โรงเรียน 

6. หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ หมายถึง ครูในสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศประจ าโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม 

7. ครูสอนภาษาจีน หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนในรายวิชาภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม  
8. ประเภทครูผู้สอน หมายถึง ผู้สอนภาษาจีนที่เป็นคนไทย หรือเป็นคนจีน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

นครพนม เป็นโรงเรียนรู้ฐบาลที่เปิดสอนระดบมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม จ านวน 7 โรงเรียน 
9. ครูจีนสอนจีน หมายถึง ผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม เป็นครูมาจากประเทศจีน 

และภาษาแม่คือภาษาจีน 
10. ครูไทยสอนจีน หมายถึง ผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม เป็นครูคนไทย และภาษาแม่

คือภาษาไทย แต่เรียนภาษาจีนเป็นวิชาเอกท่ีมหาวิทยาลัย มีความสามารถใช้ภาษาจีนไปสอนนักเรียนได้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูสอนภาษาจีน ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม จ านวน 7 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล จ านวน 477 คน 
(Office of the Secondary Educational Service Area 22, 2020) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  ได้แก่ ผู ้บริหาร หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม Kerjcie, and 
Morgan (1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าที่ 214 คน (Wiratchai, 2012) ดังนั้นในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  
เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน (e) จึงเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 240 คน จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน
ภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา และท าการเทียบสัดส่วนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่
ก าหนด (Wanichbancha, 2018) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม 

โรงเรียน จ านวน (N) จ านวน (n) 

รวม ผู้ 
บริหาร 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คร ู รวม ผู้ 
บริหาร 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คร ู

1. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 143 4 8 131 72 1 1 70 
2. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 175 4 8 163 88 1 1 86 
3. โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 37 4 8 25 20 1 1 18 
4. โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 19 4 8 7 8 1 1 6 
5. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 34 4 8 22 17 1 1 15 
6. โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 34 4 8 22 17 1 1 15 
7. โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ ์ 35 4 8 23 18 1 1 16 
รวม 

477 
21 28 

393 240 
7 7 22

6 

รวมทั้งสิ้น  477  240 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านฝ่าย
วิชาการของโรงเรียน ปัจจัยด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน ปัจจัยด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยด้าน
งบประมาณ ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน Srisa-ard, 2017) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลางหรือไม่แน่ใจ (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และ
น้อยมาก (1 คะแนน) จ านวน 21 ข้อ ส่วนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน Srisa-ard, 2017) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลางหรือไม่แน่ใจ (3 
คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยมาก (1 คะแนน) จ านวน 40 ข้อ 

คุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการหาคุณภาพโดยให้ผู้เชี ่ยวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูสอนภาษาจีน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอธาตุ
พนมจังหวัดนครพนม ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงและไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื ่อมั่น 

(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ซึ่งค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามที่ยอมรับกันไม่ควรน้อยกว่า 0.70 Kijpreedapuresut (2010) เมื่อแบบสอบถามผ่านกระบวนการหา
คุณภาพแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแปลงเป็นแบบสอบถามออนไลน์เพื่อน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเก็บแบบออนไลน์ 
โดยแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 - เดือน มิถุนายน 2563 

http://48100389.thaischool.in.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://48100377.thaischool.in.th/
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน และ ข้อมูลส่วนที่ 2 การจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผู้วิจัยแปลความหมายตามค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้เป็น 5 ระดับ ตาม
เกฑณ์ของ Srisa-ard (2017) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49  หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49  หมายถึง น้อยท่ีสุด 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) (Angsuchote, Wichitwanna, & Pinyophanuwat, 2014) ดังนี ้

0.80 ขึ้นไป   หมายถึง มีค่าสหสมัพันธ์สูงมาก 
0.60 – 0.79  หมายถึง  มีค่าสหสมัพันธ์ค่อนข้างสูง 
0.40 – 0.59  หมายถึง  มีค่าสหสมัพันธ์ปานกลาง 
0.20 – 0.39  หมายถึง  มีค่าสหสมัพันธ์น้อย 
0.00 – 0.19  หมายถึง  มีค่าสหสมัพันธ์น้อยมาก 

3. วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน ท าการวิเคราะห์การถดถอย
พหุแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) (Angsuchote, et al., 2014) 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

1) ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ปัจจัยด้านการรับรู้ตนเองของ
ครูผู้สอน ปัจจัยด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยด้านงบประมาณ ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่ 2 แสดงค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที ่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน (X) �̅� S.D. ความหมาย 

ปัจจัยดา้นผู้บริหาร (X1) 4.16 0.54 มาก 
ปัจจัยดา้นฝ่ายวิชาการของโรงเรียน (X2) 4.16 0.48 มาก 
ปัจจัยดา้นการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน (X3) 4.17 0.56 มาก 
ปัจจัยดา้นเอกสารแหล่งเรียนรู้ (X4) 4.15 0.57 มาก 
ปัจจัยดา้นงบประมาณ (X5) 4.08 0.62 มาก 

รวม 4.14 0.36 มาก 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรยีน

มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.17) รองลงมา

ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านฝ่ายวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.16) และด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

(�̅�= 4.15) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.08)  
2) ระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม  

ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (Y) �̅� S.D. ความหมาย 

ด้านหลักสูตร (Y1) 3.69 0.97 มาก 
ด้านวิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน (Y2) 3.25 1.03 ปานกลาง 
ด้านครูผู้สอน (Y3) 3.23 0.88 ปานกลาง 
ด้านสื่อการเรียนการสอน (Y4) 3.22 1.08 ปานกลาง 
ด้านการวัดและประเมินผล (Y5) 3.21 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.95 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ

เมืองจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก

สภาพการจัดการเรียนการสอนมากไปหาน้อย พบว่า ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.69) รองลงมาได้แก่ ด้านวิธี

สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.25) และด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 
3.23) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅�= 3.23)  
3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1 1.00      

X2 0.48** 1.00     

X3 0.19** 0.63** 1.00    

X4 0.09 0.09 0.08 1.00   

X5 0.16** 0.54** 0.07 0.07 1.00  

Y 0.51** 0.76** 0.78** 0.76** 0.84** 1.00 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรูร้ายวิชาภาษาจนี

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม พบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม (Y) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 
0.01 เรียงตามล าดับได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก (r = 0.84) ปัจจัยด้านการ
รับรู้ตนเองของครูผู้สอน (X3) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.78) ปัจจัยด้านเอกสารแหล่งเรียนรู้ที่
เกี ่ยวข้อง (X4) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.76) ปัจจัยด้านฝ่ายวิชาการของโรงเรียน (X2) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.76) และปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปาน
กลาง (r = 0.51)  

4) ผลการสร้างสมการพยากรณ์ท านายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม มี 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) 
และปัจจัยด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน (X3) โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 75.90 (Adjusted R2 = 0.76) 
ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน () ของตัวแปรท านาย ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
สัมประสิทธิ์สมการถดถอย (ES.b) และการทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 

t Sig 
B Std.error  

(X5) 0.77 0.03 0.85 26.94 0.00 
(X1) 0.24 0.04 0.27 5.70 0.00 
(X3) 0.19 0.05 0.19 3.93 0.00 

a (Constant) 0.98 0.12 - 8.36 0.00 

R = 0.87, R2 = 0.76, Adjusted R2 = 0.76, Std.error = 0.26, F = 299.26. a = 0.98 

 
จากตารางที่ 5 สมการพยากรณ์ท านายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้รายวิชาภาษาจีนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม มี 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
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(X1) และปัจจัยด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน (X3) โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 75.90 (Adjusted R2 = 0.76) ดัง
สมการพยากรณ์ ดังนี้  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ (Unstandardized Score) : Y' = 0.98 + 0.77(X5) + 0.24(X1) + 0.19(X3)  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) : Z = 0.85Z5 + 0.29Z1 + 0.19Z3 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Luangsawas, et al. (2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ด้านผู้บริหาร 2) ด้านผู้เรียน 
3) ด้านครู และ 4) ด้านผู้ปกครอง โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rojanabenjakun, et al. 
(2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับของการบริหารองค์การ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sa-ngiemwatthanawong (2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัว 
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

2. ระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liang Hirunthavorn (2013) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งในด้านจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน เนื้อหา วิธีการสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผล 
Aiping (2017) ได้ท าการศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรยีนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั
พบว่า ครูผู้สอนภาษาจีนความสามารถพูด ฟังและเขียนภาษาจีน อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rojanabenjakun, et al. (2018) ได้ศ ึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การติดตามความเข้าใจระหว่างเรียน การประเมินผล ความเข้าใจการสื่อสาร ความ
ต้องการและพฤติกรรมการเรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสร้างทักษะใหม่ การเข้าถึงเทคโนโลยี 
อยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีน มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Luangsawas, et al. (2018) ได้ศึกษาปัจจัย
ทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sanngam (2018) ที่ได้ศึกษาผลการสอน
ภาษาจีนโดยใช้วีดิทัศน์ประกอบที่มีต่อความสามารถในการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ใช้วีดิทัศน์ภาษาจีนประกอบ มีความสามารถในการพูดภาษาจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sa-ngiemwatthanawong (2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อการเรียนอย่างมีความสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



พทัธว์ริน อรรคศรีวรโชติ, กฤษณะ หลกัคงคา, & ชไมพร ไกยสิทธิ.์ (2565). ปัจจยัที่มีผลต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูร้ายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
เขตอ าเภอเมืองจงัหวดันครพนม. วารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรงัสติ, 16(2), 116-132. 

128 

4. สมการพยากรณ์ท านายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม มี 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) และปัจจัยด้าน
การรับรู้ตนเองของครูผู้สอน (X3) โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 75.90 (Adjusted R2 = 0.76) ดังสมการพยากรณ์ใน
ร ูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) Y' = 0.98 + 0.77(X5) + 0.24(X1) + 0.19(X3) / สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) Z = 0.85Z5 + 0.29Z1 + 0.19Z3 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Luangsawas, 
et al. (2018) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) 
ปัจจัยด้านผู้เรียน (X2) ปัจจัยด้านครู (X3) และปัจจัยด้านผู้ปกครอง (X4) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ ร้อยละ 69.40 มีอ านาจพยากรณ์ 
ร้อยละ 48.10 มีสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ Y = (-6.39) + 4.54(X1) + 2.89(X3) + 3.37(X2) + 2.26(X4)  
และคะแนนมาตรฐาน Z = 0.33(X1) + 0.17(X3) + 0.22(X2) + 0.19(X4) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sanngam (2018) 
ที่ได้ศึกษาผลการสอนภาษาจีนโดยใช้วีดิทัศน์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า การใช้วีดิทัศน์ภาษาจีนประกอบการสอน ส่งผล
ให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการฟังหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sa-ngiemwatthanawong (2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุด  ได้แก่ 
ความพร้อมทางอารมณ์ (X23) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน (X13) การส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัว (X32) 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (X33) ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน (X12) คุณลักษณะอาจารย์ที่
ปรึกษา (X11) ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิต (X14) และความพร้อมทางสังคม (X21) ส่งผลต่อการเรียน
อย่างมีความสุขของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร้อยละ 78.80 สามารถร่วมกันท านายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ยกเว้นด้านความพร้อมทางสังคม (X21) มีนัยส าคัญทางสถิติที ่ .05 โดยรูปแบบของสมการ ดังนี ้ Y' = 1.186+ 
.576(X23) + .315(X13) + .282(X32) - .230(X33) - .488(X12) + .218(X11) + .173(X14) - .101(X21) หร ือ ในรูป
คะแนนมาตรฐาน Z' = .640(23) + .414(Z13) + .349(Z32) - .242(Z33) -.558(Z12) + .265(Z11) + .251(Z14) - 
.130(Z21) 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ จากการศึกษาของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกผลการวิจัยข้อท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดมาเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้ 
1. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ดังนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนและส่งเสริม

ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนอย่างชัดเจนและจริงจัง 
2. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนควรมีการ

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง 
3. การรับรู้ตนเองของครูผู้สอน ความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผล เนื่องด้วยครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็น

อาสาสมัคร และเป็นบัณฑิตที่จบศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน จึงควรอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการวัดและ
ประเมินผล 
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4. มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ดังนั้น ควรมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนทีห่ลากหลาย มีความทันสมัย 

5. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนอย่างเพียงพอ ดังนั้น 
โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนให้เพียงพอ หรือของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรเอกชนเพิ่มเติม 

6. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟังภาษาจีน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนา
หลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟังภาษาจีน 

7. ครูที่ท าการสอนภาษาจีนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เข้าใจง่าย ดังนั้น ครูผู้สอนภาษาจีนควรปรับปรุง
วิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีวิธีการ
ประเมินผล ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาจีน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

9. สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อทักษะการอ่านภาษาจีนของผู้เรียน ดังนั้น ควรมีการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เน้นความทันสมัย และมีประโยชน์ในด้านทักษะการอ่านของนักเรียน 

10. การวัดผล และการประเมินผลทางการเรียนรายวิชาภาษาจีนมีความหลากหลาย ดังนั้น ครูผู้สอนควร
ปรับปรุงวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียน โดยให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนทีม่ีความหลากหลาย 

11. ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านการรับรู้ตนเองของครูผู้สอน ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม ดังนั้น การวางแผนหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาจีนต้องค านึงถึงงบประมาณในการด าเนินการ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และครูผู้สอนเองก็ต้องตระหนัก
และพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าถึงและเข้าใจ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดนครพนม เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเป็นหลักสูตรส าหรับใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนม 
 
ข้อจ ากัดของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ ในช่วงแรกของการด าเนินการติดปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 ท าให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายปิดท าการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูสอนภาษาจีน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลได้ ท าให้การวิจัยในช่วงแรกล่าช้า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้วางแผนการเก็บ
ข้อมูลใหม่ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จึงท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่ก าหนดไว้ และท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี 
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