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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 3) เพือ่ จัดท�ำและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียม
การสอน 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการวัดและประเมินผล บูรณาการกับ
การบริหารจัดการเชิงระบบ คือ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาสภาพ
ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้วยรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ตัวแทนครู
ผู้สอนวิชาภาษาจีน จ�ำนวน 2 คน ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จ�ำนวน 155 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในการศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มงานภาษาจีน จ�ำนวน 6 คน ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จ�ำนวน 2 คน ตัวแทนนักเรียนแผนการ
เรียนภาษาจีนที่เป็นหัวหน้าห้อง จ�ำนวน 9 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการจัดท�ำและตรวจสอบแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษาจีนสูค่ วามเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน 14 คน เครื่องมือ
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ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถาม 3) ประเด็นการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 4) แบบตรวจสอบแนวทาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
จัดเป็นหมวดหมู่สรุปข้อค้นพบตามประเด็นการสัมภาษณ์ และน�ำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง การค�ำนวณ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และผลการศึกษาการบริหารจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน สรุป
ได้ว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�ำคัญ คือ การจัดท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การนิเทศติดตาม
และประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน กิจกรรมที่ 2 ตะลุยเมืองจีนผ่าน HSK กิจกรรมที่ 3
วัฒโนฯ ยูทูปเบอร์ ซึ่งผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาโดยรวมมีความเป็นไปได้ และมีความเหมาะ
สมในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
สู่ความเป็นเลิศ
Abstract
The thesis titled in “Development of Chinese Learning Processes Management
Guidelines to the Excellence of Wattanothaipayap School, Chiang Mai Province” was
aimed to 1) study the problems of Chinese learning process management by
Wattanothaipayap School in Chiang Mai province, 2) observe the Chinese learning process
management of educational institutions with excellence in the upper northern provinces,
and 3) establish and determine the Chinese learning process management to the
excellence of Wattanothaipayap School in Chiang Mai province. The study was based
upon an application of learning concepts and principles through the student-centered
approach in three aspects; 1) teaching preparations, 2) teaching activities, and 3) assessment and evaluation integrated with the systematic management consisting of inputs,
processes and outputs. The informants regarding the study of conditions, problems, and
Chinese learning process management of Wattanothaipayap School in Chiang Mai province
included deputy director of academic affairs, head of the second foreign language study,
two representatives of Chinese teachers, and 155 student representatives of Chinese
Program. The informants regarding the study of Chinese learning process management of
educational institutions with excellence in the upper northern provinces comprised of
director, deputy director of academic affairs, six heads of Chinese Program, two
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representatives of Chinese teachers, and nine student representatives as heads of the
class in Chinese Program. Other informants regarding preparations and evaluations of the
Chinese learning process management to the excellence of Wattanothaipayap School in
Chiang Mai province were totally 14 Chinese experts from several organizations. The instruments used in this study consisted of 1) structured interview, 2) questionnaire,
3) focus group and its recording form, and 4) guideline evaluation form. Data analyses
were undertaken through classifications of findings following the interview and presented
in forms of the description, average, and standard deviation. According to the study results
of problems on the Chinese learning process management by Wattanothaipayap School
in Chiang Mai province and the study results of the Chinese learning process management
of educational institutions with excellence in the upper northern provinces, the main
management guideline was based upon the preparation of potential development project
in teaching to the excellence of Chinese language, requiring three activities. These
included Activity 1: a follow-up visit and evaluation of Chinese teaching quality, Activity
2: going through China with HSK, and Activity 3: Wattanothaipayap YouTuber. The overall
evaluation results of development guidelines showed the feasibility and suitability at the
highest level.
Keywords: Management, Development of management guidelines, Chinese learning
process management to the excellence
บทน�ำ
ส� ำ นั ก ยุ ทธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอุ ดมศึ ก ษา ได้ ก ล่ า วถึ ง
ความส�ำคัญของภาษาจีนไว้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์ หรือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมตาม
วิวัฒนาการของโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ใน
ด้านบวก ท�ำให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการเชื่อมโยง
และเปิดโอกาสให้มนุษย์แสวงหาความรู้ได้ทั่วทุกทิศทาง ภาษาจีนเป็นภาษาทางการซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
องค์การสหประชาชาติและเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้ในฐานะเจ้าของภาษาเป็นจ�ำนวนถึง 1 ใน 6 ของ
ประชากรโลก กล่าวคือ มากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน ภาษาจีนจึงนับได้ว่า เป็นภาษาซึ่งมีผู้ใช้กันมาก
ที่สุด นอกจากนั้นส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้กล่าวไว้ว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีเนื้อที่ประมาณ 9,326,410 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 18 เท่า (ประเทศไทยมีเนื้อที่
547,000 ตารางกิโลเมตร) มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 ประเทศ มีประชากรประมาณ 1.3
พันล้านกว่าคน ประกอบด้วยประชากรที่มีก�ำลังบริโภค คือ 0 - 64 ปี ถึงร้อยละ 92.50 เศรษฐกิจของจีน
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จะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอันดับหนึง่ ของโลกภายในทศวรรษนี้ และคาดกันว่าในปี 2553 จะมีนกั ท่องเทีย่ ว
จีนเดินทางมาประเทศไทยถึง 5 ล้านคน การค้าระหว่างไทยกับจีนคาดว่าจะขยายมูลค่าถึง 50,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2553 ประกอบกับในปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมจากจีนถึงไทยสะดวกสบายกว่าใน
อดีตมาก ทัง้ ทางอากาศ ทางบก และทางน�ำ 
้ ช่องทางถนนสายเศรษฐกิจจึงเชือ่ มต่ออย่างสมบูรณ์ (อุทยั วรรณ
เฉลิมชัย, 2550 : 7-11)
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ศึกษาภาษาจีน มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน
สื่ อ สารกั บ ชาวจี น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น ให้ แ พร่ ห ลาย
ในประเทศไทย อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้กระชับยิ่งขึ้น รัฐบาลไทย
จึงได้ก�ำหนดนโยบายมุ่งสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจซึ่งอาศัยภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งรัฐบาล
ได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2553 โดยแผน
ดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้องกับ
ความต้องการและก้าวสูม่ าตรฐานอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และในช่วงเวลา 4-5 ปีทผี่ า่ นมา ประชาคม
การศึกษาไทยเกิดความตื่นตัวในการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา ซึ่งจากการส�ำรวจของ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาที่สนใจเรียนภาษาจีน ซึ่งมี
จ�ำนวนกว่าสี่แสนคนทั่วประเทศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ส�ำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา
ต่างประเทศ, 2553 : 1) และยังพบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองใน
ประเทศไทยได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น ทันทีที่ประกาศใช้หลักสูตร
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนจ�ำนวนมากจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นวิชา
เพิ่มเติมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษา
จีนเป็นเครื่องมือของการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556 : 1)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เล็งเห็นความส�ำคัญของการเรียนภาษาจีนด้วยการก�ำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน การวัดและประเมินผล การพัฒนา
ครูสอนภาษาจีน การเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และในปีการศึกษา
2560 มีนโยบายชัดเจนในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย คือ การจัดโครงการค่าย
อบรมครูภาษาจีนเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ทัง้ ยังได้ทำ� การส�ำรวจ
ข้อมูลว่ามีครูผู้สอนและนักเรียนที่เรียนภาษาจีน เพื่อวางแผนพัฒนาครูภาษาจีนให้มีคุณภาพ เพื่อทดแทน
อัตราครูที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กับชาวจีนหรือผู้คนที่ใช้ภาษาจีน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ
รวมไปถึงการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, http://www.
moe.go.th, 2560)
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โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดท�ำการสอนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษา
จีน ในปี พ.ศ. 2548 สมัยท่านผู้อ�ำนวยการ นางปรานอม เชื้อศักดิ์ดาหงส์ ปัจจุบันมีนักเรียนที่เรียนภาษา
จีน จ�ำนวน 488 คน จากรายงานสารสนเทศ กลุ่มงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558 – 2560 โรงเรียนวัฒ
โนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากข้อมูลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพนั้น มีนักเรียนที่ให้ความสนใจเรียนภาษาจีน
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งจ�ำนวนการสมัครในรอบโควต้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ และการสมัครในรอบทั่วไป ทางโรงเรียนจึงเปิดรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
จ�ำนวน 2 ห้อง และที่ผ่านมา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดี
แต่กลับพบว่า นักเรียนไม่สามารถน�ำทักษะทางด้านภาษาจีนไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการศึกษาต่อ
เช่น การไม่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) และการใช้ภาษาจีนในการสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการขอทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากปัญหาหลาย ๆ
ด้าน เช่น ด้านครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน เป็นต้น
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จึงสนใจศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการบริหาร
จัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน เพื่อน�ำข้อมูลมาจัดท�ำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษาจีนของสถานศึกษาทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
เป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
3. เพือ่ จัดท�ำและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษา
จีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
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แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทราบถึงสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2. สามารถน�ำผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท�ำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดชียงใหม่
3. ผลการศึกษาเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขตด้านประชากร ดังนี้
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยรองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ครูผู้สอนภาษาจีน และนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน
1.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของ
สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น เลิ ศ ในจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ประกอบด้ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานภาษาจีน ครูผู้สอนภาษาจีน และตัวแทนนักเรียน
แผนการเรียนภาษาจีนที่เป็นหัวหน้าห้อง
1.3 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการจัดท�ำและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนสันก�ำแพง โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุ ถัมภ์ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในการตรวจสอบแนวทางประกอบ
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาโดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จากการสังเคราะห์แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านการเตรียมการสอน 2) ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการวัดและประเมินผล ส่วนขอบเขตเนือ้ หาของการบริหารจัดการ
ใช้แนวคิดของการบริหารเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต
(Output)
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ส่วนขอบเขตเนือ้ หาทีใ่ ช้ในการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยความเป็นไปได้
และความเหมาะสม
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษา
จีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
1. ประชากร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จ�ำนวน 2 คน ตัวแทน
นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จ�ำนวน 155 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 แบบสัมภาษณ์การศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าหลักการ ทฤษฎี เอกสาร
บทความ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนสูค่ วามเป็นเลิศ สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ สร้างแบบสัมภาษณ์โดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
และหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียมการสอน
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการวัดและประเมินผล ส่วนขอบเขตเนือ้ หาของการบริหาร
จัดการใช้แนวคิดของการบริหารเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต น�ำแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและรูปแบบค�ำถาม
จัดท�ำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 แบบสอบถามการศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าหลักการ ทฤษฎี เอกสาร
บทความ ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ สร้างแบบสอบถามโดยประยุกต์การใช้กรอบแนวคิดและหลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียมการสอน 2) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการวัดและประเมินผล ส่วนขอบเขตเนื้อหาของการบริหารจัดการ
ใช้แนวคิดของการบริหารเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต น�ำแบบสอบถาม
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของภาษาและรู ป แบบค� ำ ถาม
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แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้แก้ไขความถูกต้องแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรงของข้อค�ำถาม จ�ำนวน
3 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้วจัดท�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการส่งหนังสือถึงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมาย
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ด�ำเนินการสัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษา
ต่างประเทศที่ 2 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน และเก็บข้อมูลแบบสอบถามของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน
ด้วยตนเอง
5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
5.1 แบบสัมภาษณ์การศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดเป็นหมวดหมู่
สรุปข้อค้นพบตามประเด็นการสัมภาษณ์ และน�ำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง
5.2 แบบสอบถามการศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ และน�ำเสนอในรูปแบบตารางประกอบค�ำบรรยาย
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค�ำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค�ำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนตอนที่ 4
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการจัดเป็นหมวดหมู่ สรุปข้อค้นพบ
ตามประเด็นการตอบ และน�ำเสนอข้อมูลเป็นความเรียงตามล�ำดับความถี่ของการตอบแต่ละประเด็น
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มี
การปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1. ประชากร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
ของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานภาษาจีน จ�ำนวน 6 คน ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
จ�ำนวน 2 คน ตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนที่เป็นหัวหน้าห้อง จ�ำนวน 9 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์การศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ผู้วิจัยศึกษา
ค้นคว้าหลักการ ทฤษฎี เอกสาร บทความ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์
ตามขอบเขตของเนื้อหา 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียมการสอน 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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3) ด้านการวัดและประเมินผล ส่วนการบริหารจัดการ ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้แนวคิด คือ การบริหารเชิงระบบ
ประกอบด้วยปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต น�ำแบบสัมภาษณ์ทสี่ ร้างขึน้ ไปให้อาจารย์ทปี่ รึกษาพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและรูปแบบค�ำถาม แล้วจัดท�ำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไป
เก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการส่งหนังสือถึงสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมาย
สัมภาษณ์ ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงาน
ภาษาจีน ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน และตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนที่เป็นหัวหน้าห้อง โดยผู้วิจัย
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ แบบสัมภาษณ์การศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการจัดเป็นหมวดหมู่ สรุปข้อค้นพบตามประเด็นการสัมภาษณ์ และความถี่ของจ�ำนวนผู้ให้สัมภาษณ์
ในประเด็นนั้น ๆ น�ำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�ำและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
1. ประชากร
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการจัดท�ำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาจีนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย โรงเรียนสันก�ำแพง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
1.2 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาจีนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และรองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ รวม 5 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม แบบตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของแนวทาง
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ประเด็นและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าหลักการ ทฤษฎี เอกสาร
บทความ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศก�ำหนดประเด็นและจัดท�ำแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทาง
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แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ น�ำประเด็นการสนทนา
และแบบบันทึกการสนทนากลุม่ ทีส่ ร้างขึน้ ไปให้อาจารย์ทปี่ รึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
และโครงสร้างของประเด็นการสนทนาและแบบบันทึกการสนทนา จัดท�ำประเด็นการสนทนาและแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 แบบตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษาจีน
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
มาจัดท�ำแบบตรวจสอบแนวทาง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท�ำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยด�ำเนินการส่ง
หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนัดหมายการสนทนา ด�ำเนินการสนทนากลุ่ม
กับผู้เชี่ยวชาญ บันทึกและสรุปข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และน�ำข้อสรุปจากการสนทนากลุ่มกลับไป
ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาตรวจสอบรับรองผลการสนทนาอีกครั้ง
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยด�ำเนินการส่ง
หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนัดหมาย น�ำแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศที่ได้จัดท�ำขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ บันทึก
และสรุปข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
5.1 การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการจดบันทึกและการถอดเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ จากนั้นน�ำข้อมูล
มาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดเป็นหมวดหมู่สรุปตามข้อค้นพบตามประเด็น และน�ำเสนอข้อมูลเป็น
ความเรียง
5.2 การตรวจสอบแนวทาง วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยใช้การค�ำนวณค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน น�ำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษา
จีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
1.1 ด้านการเตรียมการสอน สภาพปัจจุบันมีครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวจีนที่มีความรู้
ความสามารถ มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ หลักสูตรภาษาจีนทางโรงเรียนได้ก�ำหนดขึ้นตาม
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ความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณสือ่ และวัสดุอปุ กรณ์ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปัญหาคือ นักเรียนที่เรียนภาษาจีนมีจ�ำนวนมาก
ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อส่วนมากมาจากการซื้อ และยังขาดการผลิต
สื่อขึ้นมาเอง ยังขาดการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างหลากหลายตาม
ความสนใจของผู้เรียน
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบันโรงเรียนมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในประเทศ มีหอ้ งศูนย์การเรียนรูภ้ าษาจีน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเี่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
อีกทั้งยังใช้ภาษาจีนตลอดการจัดการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน ทั้งยัง
ให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันจนได้
รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศ ปัญหาคือ โรงเรียนยังขาดความร่วม
มือกับหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐจีนอย่างเป็นทางการ ขาดการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) และการขอทุนการศึกษาต่อ ณ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักเรียนเท่าที่ควร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูผู้สอนนั้นในบางครั้งก็มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบท�ำให้ไม่สามารถ
ควบคุมชั้นเรียนได้ การจัดกิจกรรมภาษาจีนในโรงเรียนยังไม่ต่อเนื่อง
1.3 ด้านการวัดและประเมินผล สภาพปัจจุบนั ครูผสู้ อนมีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียนทุกครัง้ เนือ้ หาของแบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รียน ครูและนักเรียนจะมีสว่ นร่วม
ในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนจะประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย หลังการประเมิน
จะมีการน�ำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ครูผู้สอนจะมีการวัดและประเมินผลนักเรียน
รายบุคคลในกรณีพิเศษ ปัญหาคือ การวัดประเมินผลทักษะการพูดและการอ่านนั้นไม่สามารถท�ำได้ทุกคน
อย่างละเอียด เนื่องจากจ�ำนวนนักเรียนที่มีมาก การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการประเมินผลงานเพื่อนยัง
มีน้อย
2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มี
การปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2.1 ด้านการเตรียมการสอน สถานศึกษามีการจัดครูเข้าสอนแบบ Team Teaching สนับสนุน
งบประมาณการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระฯ ที่รองรับในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จัดครูเข้าสอนโดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิ มีโครงการการประกวดสื่อและนวัตกรรมของครูผู้สอน มีการเปิดสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนให้นักเรียนทุกคนเรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่าง
ประเทศที่สองในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนทั้งในไทยและจีน นักเรียนได้แบบอย่างแรงบันดาลใจความส�ำเร็จจากรุ่นพี่ ส่งเสริมงบประมาณ
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แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สนับสนุนการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนด้านต่าง ๆ มี
โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระฯ ที่รองรับในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีการก�ำหนดเกณฑ์ระดับความ
รูใ้ นการสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีนกับนักเรียนในแต่ละระดับช่วงชัน้ ตลอดจนการจัดสอบวัดระดับความ
รู้ภาษาจีนเสมือนจริงในทุกระดับชั้น เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ
2.3 ด้านการวัดและประเมินผล สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลงานเพือ่ นในบางกิจกรรม มีขนั้ ตอนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูมกี ารประชุมแบบ
PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และมีโครงการของโรงเรียนในการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพครู
3. ผลการจัดท�ำและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แนวทางมีองค์ประกอบ
คือ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) เป้าหมาย 4) วิธีการด�ำเนินการ/กิจกรรม 5) การติดตาม นิเทศ ประเมิน
ความส�ำเร็จ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ค�ำแนะน�ำ  ข้อเสนอแนะ ในการจัดท�ำแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า
ควรจัดท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน ประกอบด้วย
3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ 2 ตะลุยเมืองจีนผ่าน HSK เพื่อส่งเสริมนักเรียนในเรื่องการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน การขอทุนศึกษาต่อ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาของจีน
กิจกรรมที่ 3 วัฒโนฯ ยูทูปเบอร์ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่ไม่ต่อเนื่อง
ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน โดยรวมพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งความเป็นไปได้และความเหมาะสม
การอภิปรายผล
1. การศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษาจีนของโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการศึกษาสภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรูภ้ าษาจีนของโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ถึงแม้นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน ทั้งยังให้
ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนเป็นอย่างดี และยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันจนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศ แต่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก
นักเรียนในเรือ่ งการสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีน (HSK) และการขอทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมไปถึงเจตคติต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

26

วารสาร
2562

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

Development of Chinese Learning Processes Management Guidlines
to the Excellence of Wattanothaipayap School, Chiang Mai Province

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา (ภูวกร ฉัตรบ�ำรุงสุข, 2559 : 119-126)
พบว่า ปัญหาเรื่องทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนและพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของนักเรียน ตลอดจน
ปัญหาการขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษานั้นยังขาดประสิทธิภาพ
2. การศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ภ าษาจี น ของสถานศึ ก ษาที่ มี
การปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ผลจากการศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มี
การปฏิบัติเป็นเลิศในจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า โรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังมีการสนับสนุนการ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนด้านต่าง ๆ แต่จากการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพนั้น พบว่า สภาพด้านการเตรียมการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด คือ จัดและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกโรงเรียน เช่น แนะน�ำ
แหล่งเรียนรู้ภาษาจีน พาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนนอกโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนั้นผลการศึกษา
สภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ยังพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนให้ค�ำแนะน�ำ  ค�ำปรึกษา
แก่นักเรียนเมื่อมีปัญหาในการเรียนวิชาภาษาจีน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน และด้านการเตรียมการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนไม่
ได้จัดและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกโรงเรียน ทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าว
อาจส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านภาษาจีนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (จารุกร จรดล, 2558 :
130-133) พบว่า 1) ควรบูรณาการหลักสูตรภาษาจีนให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและท้องถิ่น 2) ควร
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความแตกต่างของผู้เรียน 3) ควรส่งเสริมให้ใช้สื่อการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียน
รู้ที่หลากหลาย
3. การจัดท�ำและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการจัดท�ำและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความเป็นไปได้ และมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าในการจัดท�ำแนวทางมีการใช้ข้อมูลทั้ง 2 ทาง คือ
สภาพ ปัญหา การบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ และการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญในการจัดท�ำแนวทางที่สอดคล้องกับปัญหาการบริหาร
จัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นราย
ละเอียดของแนวทางการพัฒนายังประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ที่มีกระบวนการด�ำเนิน
งานที่ชัดเจน สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของนักเรียน
2. ควรน�ำเนื้อหาที่ใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนและขั้นตอนวิธีการขอทุนไปศึกษาต่อ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรด�ำเนินการศึกษาเพื่อต่อยอดจากการวิจัยนี้ โดยจัดท�ำรูปแบบหรือกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส�ำหรับสถานศึกษาที่มีบริบทต่างกัน
2. แนวทางที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน�ำไปพัฒนา ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนต่อไป
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือประกอบการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ได้
ผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
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กระทรวงศึกษาธิการ. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. (2556). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.
จารุกร จรดล. (2558). สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2560). ค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560,
จาก กระทรวงศึกษาธิการ: http://www.moe.go.th
ภูวกร ฉัตรบ�ำรุงสุข. (2559). การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ส�ำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ. (2553). ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานฯ.
อุทัยวรรณ เฉลิมชัย. (2550). การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน. วารสารวิชาการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 10(3), 7-11.

28

วารสาร
2562

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

