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Abstract

 The purposes of this research were to 1) study factors affecting Chinese learning achievement of  

Matthayomsuksa one students under the Secondary Educational Service Area Office IX, 2) study the relationship 

between factors and Chinese learning achievement of Matthayomsuksa one students under the Secondary  

Educational Service Area Office IX, and 3) create predicted equation of Matthayomsuksa one students under the 

Secondary Educational Service Area Office IX. The samples are teachers who’ve taught Chinese language in  

Matthayomsuksa one under the Secondary Educational Service Area Office IX of 2014 academic year. Stratified  

random sampling was used by province setting. The sample consisted of 144 Chinese language teachers from 53 

schools that selected by stratified random sampling from each provinces. The research instrument was rating scale 

questionnaire that divided into eight levels and four level. The data were analyzed by using Mean, Standard  

Deviation, Pearson Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression. 

 The results revealed that:

 1. Matthayomsuksa one students under the Secondary Educational Service Area Office IX have fairly good 

level of Chinese learning achievement in the 2014 academic year. 

 2. Factors affecting Chinese learning achievement of Matthayomsuksa one students under the Secondary 

Educational Service Area Office IX are totally in high level. Consider by aspect, seven factors are in high level  

included: administrator, teacher, curriculum, learning resources, friends, family, and special class tutoring.

 3. Factors and Chinese learning achievement of Matthayomsuksa one students under the Secondary  

Educational Service Area Office IX are in positive correlation both overview and by aspect at the statistically significant 

level .05.

 4. The predicted equation of Matthayomsuksa one students under the Secondary Educational Service Area 

Office IX was found that curriculum, friends, and special class tutoringare the best variable. These variables  

can predict 36.40 % of the Chinese learning achievement of Matthayomsuksa one students under the Secondary 

Educational Service Area Office IX. The regression equation of raw score is as below:
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 

ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่1 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัผลสัมฤทธิ์

ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ

เพือ่สร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่1 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 กลุม่ตัวอย่าง 

ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ปีการศึกษา 2557 ก�าหนดจังหวัด

เป็นชั้นในการสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง 53 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูสอนวิชาภาษาจีนจ�านวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 8 ระดับและ 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ

ด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ  

ค่อนข้างดี

 2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน 

ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัย

ด้านการเรียนพิเศษ

 3. ปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4. จากสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ เป็นตัวแปรที่ดีที่สุด โดยปัจจัยทั้ง 

3 รวมกันสามารถท�านาย ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้ร้อยละ 36.40 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
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ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

ภาษาจีนจงึจดัให้มกีารเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีข้ึนในสถานศกึษา 

โดยจดัเป็นรายวชิาเพิม่เติมในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และได้ระบุไว้

อย่างชัดเจนว่า ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากเป็น

เครื่องมือส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 

การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ 

วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น�ามาซึ่งมิตรไมตรีและความ

ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง

และผู ้อื่นดีขึ้น เรียนรู ้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  

และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมท้ังเข้าถึงองค์ 

ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,  

หน้า 211)

 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้พัฒนามานาน

แล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาส�าคัญหลายประการเกิดขึ้นและได้มีผู้สะท้อน

ภาพกระแสนิยมเรียนภาษาจีนของคนไทย ไว้ในงานสัมมนาเรื่อง 

“ปัญหาการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย” ว่าหลักสูตรภาษาจีนใน

ไทยยังไม่มีระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานที่เป็นระบบกลาง 

ท�าให้เกดิปัญหา ภาครฐัยงัไม่ได้ให้การสนบัสนนุส่งเสรมิอย่างจรงิจงั 

ให้สอดคล้องกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพสังคมที่
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เปลีย่นแปลง โดยเฉพาะหลกัสตูรทีข่าดความต่อเนือ่งในแต่ละระดบั

การศึกษา เพราะท้ังระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอุดมศึกษา  

มกัจะเริม่สอนทีห่ลกัสตูรระดบัพืน้ฐานเหมอืนกนั ทัง้ทีน่กัเรยีนแต่ละ

คนมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน จึงเกิดปัญหาบัณฑิตท่ีจบหลักสูตรยัง 

มีความรู้ไม่มากพอ ส�าหรับการสอนวิชาภาษาจีน ยังไม่มีการผลิต

บุคลากรได้มากพอ ครูส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศตามโครงการ

แลกเปลีย่นต่างๆ ส่วนครไูทย กม็กัไม่ได้จบด้านครศุาสตร์มาโดยตรง 

ไม่มีประสบการณ์การสอน และไม่มีความรู้วิชาชีพของครู (สารพัน

ปัญหาการเรียนภาษาจีนในไทย, 2550) นอกจากนี้ มีนักเรียน

มากกว่าครึ่งไม่ได้มีความสนใจเรียนอย่างแท้จริง ผู้เรียนเลือกเรียน

ภาษาจีนเน่ืองจากโรงเรียนต้องการส่งเสริม ผู้ปกครองสนับสนุน  

แต่ผู้เรียนไม่ได้มีความสนใจ ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนมีความพยายามใน

การเรียนรู้ภาษาจีนไม่พอ ผลที่ได้รับจึงน้อย (Lu Jinxiang, 2550)

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการศึกษา

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 เพือ่น�าไปเป็นแนวทางหาปัจจยัทีส่่งผล

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในภาพรวม และ

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางการศึกษาดังกล่าวตามล�าดับ

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาระดบัของผลสมัฤทธิท์างการจัดการเรยีนการ

สอนวชิาภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

 2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านผู ้บริหาร ปัจจัยด้านครู  

ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และปัจจยัด้านการเรียนพเิศษ 

ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการสอนวชิาภาษาจีนของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา

เขต 9

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร 

ปัจจยัด้านคร ูปัจจยัด้านหลกัสตูร ปัจจัยด้านทรพัยากรเพือ่การเรยีน

การสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการ

เรียนพิเศษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9

 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ

สอนวชิาภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สังกดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 จากปัจจยัด้านผูบ้รหิารปัจจยั

ด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียน 

การสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการ

เรียนพิเศษ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการสอน

วิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยได้ก�าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดดังภาพที่ 1

           

 

 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ปัจจัยด้านผู้บริหารปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร 

ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย

ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์ใน 

ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9

  2. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร 

ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย

ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ สามารถท�านาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 ได้
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วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู ้สอนวิชาภาษาจีน ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 233 คน

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 233 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

144 คน โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie& 

Morgan (1970, pp. 607– 610) จากน้ันจึงใช้การสุ่มอย่างแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ก�าหนดจังหวัดเป็น 

ชั้นในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 53 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

ครูสอนวิชาภาษาจีนจ�านวน 144 คน

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย

   2.1.1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร

   2.1.2 ปัจจัยด้านครู 

   2.1.3 ปัจจัยด้านหลักสูตร 

   2.1.4 ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

   2.1.5 ปัจจัยด้านเพื่อน 

   2.1.6 ปัจจัยด้านครอบครัว

   2.1.7 ปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน

การสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือการวิจัยในครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้  

สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จ�าแนกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 เป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาจีน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) แบ่งเป็น 8 ระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ.  

2553) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที ่

ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จ�านวน 71 ข้อ ใน 7 ด้าน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือใน 

การจัดเก็บข้อมูล และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

144 ฉบับ ผู้วิจัยได้แบบสอบถามคืนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

และตรวจสอบพบว่า มีความสมบูรณ์ทุกฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถติ ิโดยเลอืกวธิกีารวเิคราะห์ข้อมลูทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน

การสอน วิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และปัจจัยด้าน 

ผูบ้รหิาร ด้านคร ูด้านหลกัสตูร ด้านทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอน

ด้านเพ่ือน ด้านครอบครัว ด้านการเรยีนพเิศษสถิตทิีใ่ช้คือ ค่าคะแนน

เฉล่ีย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation)

 2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 “ปัจจัยด้านผู้บริหาร  

ด้านครู ด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  

ด้านเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการเรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์

ในทางบวกต่อผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอน วชิาภาษาจนี 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9” สถติทิีใ่ช้สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบ Pearson 

(Pearson’s Product-Moment Correlation)

 3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัยด้านผู้บริหาร  

ด้านครู ด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  

ด้านเพือ่น ด้านครอบครวั และด้านการเรยีนพเิศษ สามารถพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาจีน ของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 9 ได้” สถติทิีใ่ช้คอืการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบข้ันตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อเลือกสมการ

พยากรณ์ที่ดีที่สุด 

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน

การสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชา
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ภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยรวมพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีผล

สัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน อยู่ในระดับ 

ค่อนข้างดี 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส ่งผลต่อผล 

สัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านเพื่อน

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

แต่ละด้านกับส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอน 

วิชาภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ัน

มธัยมศกึษาปีที ่1 มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีน

การสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในทุกปัจจัย ได้แก่ 

ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียน 

การสอน ด้านเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการเรียนพิเศษ  

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง .401 ถึง .565 โดยปัจจัย 

ด้านผูบ้รหิาร ปัจจัยด้านคร ูปัจจยัด้านหลกัสตูร ปัจจัยด้านทรพัยากร

เพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และ

ด้านการเรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในทางบวกอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนที่ 4 การสร้างสมการพยากรณ์ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 จากตัวแปรทั้ง 7 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน

เพ่ือน ปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดโดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของท้ัง 3 ปัจจัยเท่ากับ .603 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยรวมกันสามารถท�านาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 9 ได้ร้อยละ 36.40 เมื่อน�าค่าสถิติตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดมา 

สร้างสมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการจดัการ

เรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในสมการ 

คะแนนดิบ ดังนี้

  Ŷ = 1.359 + .236 (X
3
) + .192 (X

5 
) + .150 (X

7
 )

การอภิปรายผล
 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา

จีน ปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 มผีลสัมฤทธิท์างการ

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับ 

ค่อนข้างด ีทัง้นีอ้าจอธบิายได้ว่า การจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษา

จนี นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ประสบผลส�าเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ดังท่ี 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของ

บุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์  

ที่บุคคลได้รับ ดังน้ันจากการวัดผลสัมฤทธ์ิดังกล่าว เป็นการตรวจ

สอบความสามารถของสมรรถภาพทางสมองของบคุคลว่าเรยีนแล้ว

ได้เรยีนรูอ้ะไรบ้าง และมคีวามสามารถด้านใดมากน้อยเพียงใด เช่น 

พฤติกรรมด้านความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์  

การสังเคราะห์ และการประเมินค่าว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งผลการวิจัย

ที่ผ่านมาหลายเรื่องได้ค้นพบตรงกับผลการวิจัยนี้ (Finocchiaro & 

Bonamo, 1973 ; สิทธิพันธ์ ชูชื่น, 2556) 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ครอบครวั ปัจจยัด้านคร ูและปัจจยัด้านเพือ่น ทัง้นีอ้าจอธบิายได้ว่า 

สถาบันทางครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ท่ีมีบทบาทส�าคัญ 

ต่อการศึกษา ดังแนวคิดของ Harvighurst & Neugarten (1969, 

pp.159) ที่ว ่าตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วย  

องค์ประกอบด้านความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด องค์ประกอบ

ด้านชีวิตครอบครัว นักเรียนจะประสบความส�าเร็จได้ดี จะต้องอยู่

ในสภาพแวดล้อมจากทางบ้านอย่างเหมาะสม โดยผู้ปกครองต้อง 

มีการแบ่งปันเวลาให้แก่นักเรียนหาวิธีช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ เพื่อ 

จะช่วยให้นักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียน อาจส่งเสริม

สนับสนุนการเรียนด้วยกลวิธี และแรงจูงใจต่างๆ อย่างจริงจัง 

นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางบ้านได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคคลทุกคนในบ้านของนักเรียน จะท�าให้นักเรียนมีสภาพ

จิตดี รู้สึกสบายใจ อบอุ่นใจขณะอยู่บ้าน อีกทั้งยังมีผู้ปกครองสนใจ

เอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน ท�าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ 
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การเรียน ดังนี้แล้วจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที ่

สูง นอกจากน้ัน ในด้านครูผู้สอน เป็นผู้น�าในการจัดกระบวนการ

เรียนรู ้ให้กับผู้เรียน และปัจจัยด้านเพื่อน ซ่ึงผลการวิจัยที่ผ่าน 

มาหลายเรื่องได้ค้นพบตรงกับผลการวิจัยนี ้ (พิทักษ์ สมาน, 2547; 

นคร เหมนาค, 2555; พรทิพย์ สระบงกช, 2544; เชิดศักดิ์  

นันทะญาติ, 2549; พรรณงาม สัมปชัญญสถิต, 2549) 

 3. ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอน

วิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสัมพันธ์ 

กบัผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนีของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา

เขต 9 ในทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านหลักสูตร  

ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ด้านเพื่อน ด้านครอบครัว  

และด้านการเรียนพิเศษ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง .401 

ถึง .565 โดยปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร 

ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน  

ปัจจัยด้านครอบครัว และด้านการเรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์กับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา

เขต 9 ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจ

อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านหลักสูตร 

ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย

ด้านครอบครัว และด้านการเรียนพิเศษ เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียนการสอน

วชิาภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ซึง่ผลการวจิยัทีผ่่าน

มาหลายเรื่องได้ค้นพบตรงกับผลการวิจัยน้ี (อัญชนา โพธิพลากร, 

2545; อารีย์ คงสวัสดิ์, 2544; พรทิพย์ สระบงกช, 2544; จีรพงษ์ 

บุญเสนา, 2549; จาง ชิงหลิง, 2556)

 4. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 ทีดี่ทีสุ่ดในรปูสมการ

คะแนนดิบคือ Ŷ = 1.359 + .236 (X
3
)+ .192 (X

5
) + .150 (X

7
) 

โดยสมการพยากรณ์ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย 

ด้านการเรียนพิเศษสามารถท�านายผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียน

การสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 ได้ 36.40 เปอร์เซ็นต์ 

แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาค้นคว้าน้ีสอดคล้องกับสมมติฐานที่  

ตัง้ไว้ “ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร ปัจจยัด้านคร ูปัจจยัด้านหลกัสตูร ปัจจยั

ด้านทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้าน

ครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ สามารถท�าการพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา

เขต 9 ได้” โดยปัจจยัด้านหลกัสตูร ปัจจยัด้านเพือ่น และปัจจัยด้าน

การเรียนพิเศษ เป็นตัวแปรที่ดีที่สุด สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่อผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านมาหลายเรื่องได้ค้นพบ

ตรงกบัผลการวจิยันี ้(อรณุแก้ว ลีธรรมชโย, 2541; จรีพงษ์ บญุเสนา, 

2549 ; ชวน โฉมทรัพย์เย็น, 2549) 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการจดัการ

เรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 ซึง่จากผลการศกึษา

ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

  1.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

    1.1.1 ควรมีการน�าผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหาร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพ่ือส่งเสริมความ

เข้าใจและน�าไปสู่นโยบายการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนโครงการ 

กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

  1.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

    1.2.1 ด้านหลักสูตร ควรก�าหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้สอนวิชาภาษาจีนให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมความรู้

ความสามารถ จัดประสบการณ์ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

    1.2.2 ด้านเพ่ือน โรงเรียนควรส่งเสริมการจัด

กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม

    1.2.3  ด้านการเรียนพเิศษ โรงเรยีนควรจดักจิกรรม

สอนเสริมวิชาภาษาจีน นอกเวลาเรียนปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้

นกัเรยีนได้ทบทวนพฒันาตนเองและเพิม่พนูความรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 งานวิจัยครั้งน้ีพบว่ามีตัวแปรที่สามารถท�านายผล

สัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 ได้เพียง 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านเพื่อน 

และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ คิดเป็น 36.40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นใน

งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรท�านายอื่นๆ เพื่อให้

ได้ข้อค้นพบที่สามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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  2.2 ควรมกีารศกึษาวจิยัความสมัพันธ์ระหว่างผลสมัฤทธิ์

ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนกับการน�าความรู้วิชา

ภาษาจีนไปใช้จริง
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