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บทคัดย่อ 2
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินป�จจัยเบื้องต้นของโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตร
ระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) เพื่อประเมินการปฏิบัติของโครงการเรียนภาษาจีน หลักสูตรระยะสั้น
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเรียนภาษาจีนหลัก สูตร
ระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง และวิธีการคัดเลือกแบบโควตา รวมทั้ง สิ้น 68 คน แบ่ง เป�น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหาร 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 3) ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป�น นักศึกษาชั้น ป�ที่ 3 ประจำป�การศึกษา 2559 - 2561 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป�นผู้ปกครองของเป�นนักศึกษาชั้นป�ที่ 3 ประจำป�การศึกษา 2559 – 2561 ใช้วิธีการคัดเลือกแบบโควตา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป�นแบบประเมินโครงการ ตามรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)
ที่แบ่งออกเป�น 3 ด้าน คือ ด้านป�จจัยนำเข้า ด้านการปฏิบัติ และด้านผลลัพธ์
ผลการวิจัยพบว่า การสรุปผลการประเมินโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) แบ่ง ออกเป�น 3 ด้าน ดัง นี้ 1) ด้านป�จจัยนำเข้า
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป�นร้อยละ 86.20 ผลการพิจารณา คือ
1

1

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 Lecturer, Bachelor of Education Program in Chinese, Faculty of Education, Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage
2 Bachelor’s degree student, Bachelor of Education Program in Chinese, Faculty of Education, Valaya
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
* Corresponding Author E-mail: noppol@vru.ac.th

144

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Educational Measurement, Mahasarakham University

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 2) ด้านการปฏิบัติ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 คิดเป�นร้อยละ 91.00 ผลการพิจารณา คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 3) ด้านผลลัพธ์
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป�นร้อยละ 92.80
ผลการพิจารณา คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 รวมทั้งผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
สิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริง พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ทั้งในด้านป�จจัย
นำเข้า ด้านการปฏิบัติ และด้านผลลัพธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย
คำสำคัญ: การประเมินโครงการ รูปแบบการประเมินของสเตค การเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น
Abstract
The objectives of this research were 1) to evaluate the primary factors of the shortterm Chinese language learning project in the Republic of China, 2) to evaluate the operation
of short-term Chinese language learning project in the Republic of China, and 3) to evaluate
the project performance outcomes of the short-term Chinese language learning project in the
Republic of China. The sample consisted of 68 individuals, obtained through purposive
sampling and quota sampling. The sample was divided into 2 groups. Group 1 comprised
1) executives, 2) lecturers in charge of the project, and 3) 3rd year students of the academic
year 2016–2018 as project participants, obtained through purposive sampling. Group 2 comprised
the parents of the 3rd year students of the academic year 2016–2018, obtained through quota
sampling. The instrument for data collection was a project evaluation form, according to
Stake’s model. It consisted of three aspects: antecedents, transactions, and outcomes.
The research results revealed the project performance evaluation of short-term
Chinese language learning in the Republic of China according to the Stake’s evaluation model
as follows: 1) Regarding the antecedents, on the whole, they were in the highest level, having
the mean of 4.31, or 86.20 percent, and it was considered as passing the 80 percent evaluation
criterion; 2) Regarding transactions, on the whole, they were in the highest level, having the
mean of 4.55, or 91.00 percent, and it was considered as passing the 80 percent evaluation
criterion; and 3) Regarding the outcomes, on the whole, they were in the highest level, having
the mean of 4.64, or 92.80 percent, and it was considered as passing the 80 percent evaluation
criterion; Furthermore, the evaluation result of the congruency between the intended and
the observed states revealed that they were congruent, and it was considered as passing the
80 percent evaluation criterion in all 3 aspects of antecedents, transactions, and outcomes.
This indicated that the project performance had the desired quality and achieved the goals.
Keywords: project evaluation, Stake’s evaluation model, short-term Chinese language learning
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บทนำ
ประเทศจี น ถื อ เป� น ประเทศมหาอำนาจของโลกในป� จ จุ บ ั น มี ก ารติ ด ต่ อ ทำธุ ร กิ จ มากมายกับ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังรายงานของ Bureau of Academic Service, The Secretariat of the House of
Representatives (2017) ระบุว่า “ศตวรรษที่ 21 เป�นศตวรรษแห่ง เอเชีย” เป�นคำกล่าวที่ม าพร้ อ มกั บ
การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ วของประเทศในเอเชี ย ทั ้ง จีน ญี ่ ป ุ ่ น อิ น เดี ย เกาหลี ใ ต้ และประเทศในอาเซียน
โดยมีจีน ก้าวขึ้นมาอย่างโดดเด่นไม่เพียงทรงอิทธิพลทางการค้า การเงิน การทูต และการทหาร แต่กำลัง
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองโลกและดุลอำนาจระหว่างประเทศ ด้วยบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในเวทีโลกที่มีชาวจีนกระจายตัวในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งยังเป�นภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ
ทำให้มีความจำเป�นในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างแพร่หลาย การเรียนภาษาจีนในป�จจุบันสามารถ
เรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป�นการเรียนในโรงเรียนหรือการเรียนด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่าง ๆ
รวมถึงการไปเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนยัง ณ ประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศถือเป�นความฝ�นของผู้ที่กำลังเรียนภาษาอยู่ เพราะการได้ไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ต่างประเทศหรือประเทศเจ้าของภาษาถือเป�นประสบการณ์อันทรงคุณค่า และช่วยส่งเสริม
ทักษะการใช้ภาษาของเราให้ดียิ่งขึ้น ดังที่ Songkroekul (2015) กล่าวว่า ความคาดหวังเรื่องการเรียนรู้ฝ�กฝน
ด้านภาษาจากประเทศเจ้าของภาษาอีกด้วย ผู้ปกครองบางรายคาดหวังว่าการเดินทางไปต่างประเทศ จะทำให้
บุตรหลานพัฒนาความรับผิดชอบและมีความเป�นผู้ใหญ่จากการพึ่งพาตนเองในขณะที่อยู่ต่างประเทศ
เช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ป� พ.ศ.2560 – 2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์เป�น “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่ง การผลิตและพัฒ นาครู”
โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ กระบวนการผลิ ต และพั ฒ นาศั ก ยภาพนัก ศึ กษาครู ใ ห้เ ป� น ครูม ื ออาชี พในอนาคต
(Professional Development) และได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมยัง ณ ประเทศเจ้าของภาษา จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเรียนภาษาจีน
หลั ก สู ต รระยะสั ้ น กับ Central China Normal University หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ครุ ศ าสตร์ หวาจง เพื ่ อ ให้
นักศึกษามีโอกาสได้ไปศึกษาและฝ�กทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนจากประเทศเจ้าของภาษา ทั้งยังเป�น
การเป�ดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริ ง (action learning) จึ ง มอบหมายให้ห ลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะครุ ศ าสตร์
จัดโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาชั้นป�ที่ 3 ของแต่ละป�การศึกษาเข้าร่วมโครงการดัง กล่าว
เป�นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง หรือประมาณ 45 วัน โดยทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุน ค่าใช้จ่ายให้ ได้แก่ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าแบบเรียนนักศึกษา
ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป�นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ จึงสนใจที่จะทำการวิจัยเรื่องการประเมิน ผล
การดำเนินโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประเมินผล
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การดำเนินโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้รูปแบบการประเมิน
ของสเตค (Stake) ตามที่ Ritcharoon (2014); Mejiang (2015) ได้แบ่งการพิจารณาข้อมูลเพื่อการประเมินผล
โครงการออกเป� น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นป� จ จั ย นำเข้ า (antecedents) ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ห รื อ กระบวนการ
(transactions) และด้ า นผลลั พ ธ์ ห รื อผลผลิ ต (outcomes) ซึ ่ ง ข้ อ มูล ที ่ ไ ด้ จ ากการประเมิ นสามารถบ่ง ชี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึง ป�ญ หา
ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข และปรับปรุงการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อประเมินป�จจัยเบื้องต้นของโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่อประเมินการปฏิบัติของโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
1.1 ประชากร ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 3) ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
4) ผู ้ ป กครองของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ป�การศึกษา 2559 – 2561 จำนวน 115 คน
1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง และ
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา รวมทั้งสิ้น 68 คนแบ่งเป�น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ มเป้า หมายแบบเจาะจง ได้แก่ 1) ผู้บริหาร คณะครุศ าสตร์
จำนวน 2 คน 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน 3) ผู้เข้าร่วมโครงการ เป�นนักศึกษาชั้นป�ที่ 3
ป�การศึกษา 2559 จำนวน 15 คน ป�การศึกษา 2560 จำนวน 18 คน และป�การศึกษา 2561 จำนวน 20 คน
กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ปกครองของผู ้เ ข้ าร่วมโครงการ แบ่ง เป�นผู้ปกครองของนัก ศึก ษาชั้น ป� ที่ 3
ประจำ ป� ก ารศึ ก ษา 2559 จำนวน 3 คน ป� ก ารศึ ก ษา 2560 จำนวน 3 คน และป� ก ารศึ ก ษา 2561
จำนวน 4 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบโควตา ซึ่งกำหนดโควตาผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้
เป� น แบบประเมิ น ผลการดำเนิ น โครงการ ซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะเป� น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
โดยใช้รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) ที่แบ่งออกเป�น 3 ด้าน คือ ด้านป�จจัยนำเข้า ด้านการปฏิบัติหรือ
กระบวนการ และด้านผลลัพธ์หรือผลผลิต จำนวน 4 ชุด ดังนี้
2.1 แบบประเมินโครงการสำหรับผู้บริหาร
2.2 แบบประเมินโครงการสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.3 แบบประเมินโครงการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
2.4 แบบประเมินโครงการสำหรับผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
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สำหรับแบบประเมินโครงการในแต่ละชุด ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบเชิง สำรวจ
รายการเพื่อรวบรวมสถานภาพผู้ตอบ ตอนที่ 2 แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่าตามรูปแบบของลิเคอร์ท
มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพื่อรวบรวมประเด็นการประเมินของสเตค
(Stake) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านป�จจัยนำเข้า ด้านการปฏิบัติ และด้านผลลัพธ์ ตอนที่ 3 แบบคำถามปลายเป� ด
เพื่อการเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
นำแบบประเมินผลการดำเนินโครงการไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 กลุ่ม
คือ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบคำถามปลายเป�ด ทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสรุปวิเ คราะห์
เนื้อหา (content analysis)
4.2 ข้อมูลเชิง ปริมาณจากแบบเชิง สำรวจรายการและแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่ า
ทำการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด
การแปลผล โดยใช้เกณฑ์แ ละแนวทางการหาช่วงความกว้ างของอัน ตรภาคชั ้น ของ Ketusingha (1995)
ที่แบ่งระดับการแปลผลมาตราส่วนประมาณค่าออกเป�น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
4.3 กำหนดรูปแบบการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) ที่ประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริง ซึ่งจำเป�นต้องวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน คือ
1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยาย มีข้อมูล 2 ประเภท คือ สิ่ง ที่คาดหวัง และสภาพจริง
ซึ่งจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ด้าน คือ สิ่งที่มีมาก่อน การปฏิบัติ และผลลัพธ์
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่า มีข้อมูล 2 ประเภท คือ เมทริกซ์การบรรยายที่ใช้ข้อมูล
จากสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริง และเมทริกซ์การตัดสินคุณค่าทีใ่ ช้ข้อมูลจากผลการประเมินกับการตัดสินคุณค่า
4.4 กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ใช้เป�นมาตรฐานในการตัดสินคุณค่าจากแบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (กนผ.04) ซึ่งกำหนดเกณฑ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และแหล่งข้อมูลจากแบบประเมินโครงการ จำนวน 4 ชุด สำหรับ
การประเมินโครงการ ดังรายละเอียดตามตาราง 1
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ตาราง 1 ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล และเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านป�จจัยนำเข้า
1) ความพร้อมของงบประมาณดำเนินโครงการ
2) ความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
3) ความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ
4) ความพร้อมของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวาจง
5) ความพร้อมของผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
6) ความพร้อมของเนื้อหาหลักสูตร
7) ความพร้อมของอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
8) ความพร้อมของหอพัก
9) ความพร้อมของอาคารสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัย
2. ด้านการปฏิบัติ
1) การจัดการเรียนรู้
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
3) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในชั้นเรียน
4) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
5) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของหอพัก
6) ระยะเวลา
3. ด้านผลลัพธ์
1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ทักษะที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ
3) ประสบการณ์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ
4) เจตคติของผู้เข้าร่วมโครงการ
5) ความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง
และผู้เข้าร่วมโครงการ
6) ผลที่สถาบันได้รับ

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหาร

/
/
/
/
/
-

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ผู้ปกครอง

/
/
/
/
/
-

/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

-

-

เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ความพร้อมของสิ่งต่าง ๆ ใน
การสนั บ สนุ น การดำเนิ น
โครงการ ตามความคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80

การดำเนิ น ตามกิ จ กรรมที่
ปฏิบัติ พฤติกรรมระหว่ า ง
บุค คล ปฏิส ัมพันธ์ร ะหว่าง
อาจารย์ กั บนั ก ศึก ษา ตาม
ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ข อ ง ก ลุ่ ม
เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ
80
ผลผลิ ต ที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการ
ดำเนินโครงการ ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80

ผลการวิจัย
การประเมินโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน แบ่งออกเป�น
6 ตอน สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามลำดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
ผลวิเคราะห์ข้อมู ลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง สิ้น 4 กลุ่ ม
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) ผู้บริหาร พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเป�นเพศหญิง คิดเป�นร้อยละ 100 มีช่วงอายุระหว่าง
31-40 ป� และ 41-50 ป� จำนวนอย่างละ 1 คน คิดเป�นร้อยละ 50 ตามลำดับ ทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก คิดเป�นร้อยละ 100 มีตำแหน่งทางวิชาการเป�นอาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอย่างละ
1 คน คิดเป�นร้อยละ 50 ตามลำดับ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 2 คน
คิ ด เป� น ร้ อ ยละ 66.7 ส่ ว นใหญ่ ม ี ช ่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 21-30 ป� จำนวน 2 คน คิ ด เป� น ร้ อ ยละ 66.7
ทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และมีตำแหน่งทางวิชาการเป�นอาจารย์ คิดเป�นร้อยละ 100
3) ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป�น เพศหญิง จำนวน 48 คน คิดเป�น
ร้อยละ 90.57 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 22-23 ป� จำนวน 26 คน คิดเป�นร้อยละ 49.05 รองลงมา 24-25 ป�
จำนวน 21 คน คิดเป�น ร้อยละ 39.63 ระดับชั้นป�ป�จจุบัน ส่วนใหญ่เป�นนักศึกษาชั้นป�ที่ 4 จำนวน 20 คน
คิดเป�นร้อยละ 38.00 รองลงมาเป�นนักศึกษาชั้นป�ที่ 5 จำนวน 18 คน คิดเป�นร้อยละ 33.50 ป�การศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป�น นัก ศึ กษาชั้น ป� ที ่ 3 ป�การศึกษา 2561 จำนวน 20 คน คิดเป�นร้อยละ 38.00
รองลงมาเป�นป�การศึกษา 2560 จำนวน 18 คน คิดเป�นร้อยละ 33.50 ระยะเวลาการเรียนภาษาจีนส่วนใหญ่
มีระยะเวลา 4-6 ป� จำนวน 26 คน คิดเป�นร้อยละ 49.00 รองลงมา 7-9 ป� จำนวน 21 คน คิดเป�นร้อยละ 39.62
4) ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 8 คน
คิดเป�นร้อยละ 80.00 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 ป� จำนวน 5 คน คิดเป�นร้อยละ 50.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินป�จจัยนำเข้าของโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตร
ระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินป�จจัยนำเข้า
กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้บริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.50
4.30
4.22
4.24
4.31

ด้านป�จจัยนำเข้า (เกณฑ์ร้อยละ 80)
S.D.
แปลผล
ร้อยละ
0.31
มากที่สุด
90.00
0.79
มากที่สุด
86.00
0.77
มากที่สุด
84.40
0.62
มากที่สุด
84.80
0.62
มากที่สุด
86.20

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม มีความคิด เห็นต่อ การประเมินป�จ จัย นำเข้ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป�นร้อยละ 86.20 ผลการพิจารณา คือ
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 เมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป�นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คิดเป�นร้อยละ 90.00 รองลงมา คือ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป�นร้อยละ 86.00 และกลุ่มที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป�นร้อยละ 84.40
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านการปฏิบัติของโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตร
ระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินด้านการปฏิบัติ
กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้บริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.72
4.77
4.38
4.34
4.55

ด้านการปฏิบัติ (เกณฑ์ร้อยละ 80)
S.D.
แปลผล
ร้อยละ
0.23
มากที่สุด
94.40
0.67
มากที่สุด
95.40
0.73
มากที่สุด
87.60
0.76
มากที่สุด
86.80
0.59
มากที่สุด
91.00

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม มีความคิดเห็นต่อการประเมินด้านการปฏิบัติ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.55 คิดเป�นร้อยละ 91.00 ผลการพิจารณา คือ
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 เมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป�นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป�นร้อยละ 95.40 รองลงมา
คือ ผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป�นร้อยละ 94.40 และกลุ่มที่ค่าเฉลี่ยน้อยสุด
คือ ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป�นร้อยละ 86.60
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตร
ระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินด้านผลลัพธ์
กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้บริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.95
4.76
4.39
4.46
4.64

ด้านผลลัพธ์ (เกณฑ์ร้อยละ 80)
S.D.
แปลผล
ร้อยละ
0.07
มากที่สุด
99.00
0.36
มากที่สุด
95.20
0.76
มากที่สุด
87.80
0.52
มากที่สุด
89.20
0.42
มากที่สุด
92.80

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตาราง 4 พบว่ า กลุ ่ ม เป้ า หมายทั ้ง 4 กลุ ่ ม มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อการประเมิ นด้า นผลลัพธ์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.64 คิดเป�นร้อยละ 92.80 ผลการพิจารณา คือ
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 เมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป�นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 คิดเป�นร้อยละ 99.00 รองลงมา คือ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป�นร้อยละ 95.20 และกลุ่มที่
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป�นร้อยละ 87.80
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ตอนที่ 5 การประเมินความสอดคล้อ งระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับ สภาพจริงของโครงการเรียน
ภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ด ำเนิน การเก็บ รวบรวมข้ อมูล 3 ด้ า น คื อ ด้ า นป� จ จั ยนำเข้า ด้ า นการปฏิบ ั ติ และ
ด้านผลลัพธ์ ซึ่ง เป�นข้อมูลเกี่ยวกับการบรรยายในการประเมิน ความสอดคล้องระหว่างสิ่ง ที ่ค าดหวั ง กั บ
สภาพจริงของโครงการ โดยเป�นการบรรยายข้อมูลสรุปความสอดคล้องได้ดังภาพ 1
การบรรยายข้อมูล
สิ่งที่คาดหวัง
ป�จจัยนำเข้า
ป�จจัยนำเข้า
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการปฏิบัติ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ผลการดำเนินโครงการเรี ย น
ภาษาจี น หลั ก สู ต รระยะสั้ น
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความสอดคล้อง
ความสอดคล้อง

ความสอดคล้อง
ความสอดคล้อง
ความสอดคล้อง

สภาพจริง
ป�จจัยนำเข้า
ป�จจัยนำเข้า
ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์
กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการปฏิบัติ
ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์
ผลการดำเนินโครงการเรี ย น
ภาษาจี น หลั ก สู ต รระยะสั้ น
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ 1 การบรรยายการประเมินความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริง
จากการประเมินความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริงระหว่างด้านป�จจัยนำเข้า
ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ และด้ า นผลลั พ ธ์ ตามความคิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม เป้ า หมายทั ้ ง 4 พบว่ า ป� จ จั ย ทั ้ ง 3 ด้ า น
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริงเป�นไปตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ 80 ซึ่งทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีการกำหนดสิ่งที่คาดหวัง
ลงในแผนการดำเนินโครงการ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ด้านป�จจัยนำเข้า ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 5 เดือน
เริ่มจากการวางแผนการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมของงบประมาณ และจัดทำแบบฟอร์มเสนอ
ขออนุมัติกิจกรรม ต่อมาเป�นการประสานงานกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวาจง เพื่อเตรียมความพร้อมของ
เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน หอพัก และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นเป�นการประชาสัมพันธ์โครงการกับ
นักศึกษาและผ่านไปยังผู้ปกครอง สุดท้ายเป�นการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนภาษาจีนหลักสู ตร
ระยะสั้น ซึ่งสิ่งที่คาดหวังมีความสอดคล้องกับสภาพจริง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 2
2. ด้านการปฏิบัติ ทางผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน ได้เหมาะสมกับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษา ได้แก่ การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูง านด้านศิลปวัฒนธรรมจีนจากแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้
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สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอกชั้นเรียนมีความสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งหอพัก
มีสิ่งอำนวยความสะดวกและมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา ประกอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมีการดูแล
และให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ประเทศจีน ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความอุ่นใจ
ซึ่งสิ่งที่คาดหวังมีความสอดคล้องกับสภาพจริง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 3
3. ด้านผลลัพธ์ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนครบทั้ง 4 ทักษะ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีนสูงขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 4 ขึ้นไปได้
ทั้งยังเกิดทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีความมั่นใจในการสนทนากับเจ้าของภาษา รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจอยาก
ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ซึ่งสิ่งที่คาดหวังมีความสอดคล้องกับสภาพจริง ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 4
ทั้ง นี้ การดำเนินโครงการตามแผนดัง กล่ าวสามารถนำกระบวนการปฏิ บั ติไ ปสู่ ผ ลสำเร็ จ ใน
การดำเนิน โครงการตามตัว ชี้ว ัด สภาพจริง เพื่อการดำเนินโครงการเรียนภาษาจีนหลัก สู ตรระยะสั ้น ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี
ตอนที่ 6 การตัดสินคุณค่าของผลการประเมินโครงการเรียนภาษาจีนหลั กสูต รระยะสั ้น ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake)
ผู้วิจัยดำเนินการประเมิน องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านป�จจัยนำเข้า ด้านการปฏิบัติ และ
ด้านผลลัพธ์ โดยประเมินความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสภาพจริง (ดังภาพที่ 1) จากนั้นใช้เกณฑ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดในแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการเรียนภาษาจี น
หลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (กนผ.04) มาเป�นตัวชี้วัดว่าโครงการมีคุณภาพและบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ เพื่อใช้เป�นมาตรฐานประกอบการตัดสินคุณค่าของโครงการ ดังรายละเอียดในตาราง 5
ตาราง 5 การตัดสินคุณค่าของผลการประเมินโครงการ
สิ่งที่คาดหวัง
สภาพจริง
1. ด้านป�จจัยนำเข้า
1) ความพร้อม
1) งบประมาณโครงการมี
ของงบประมาณ เพียงพอและจัดสรรตาม
ดำเนินโครงการ
รายละเอียดได้อย่างเหมาะสม
2) ความพร้อม
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
3) ความพร้อม
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลการประเมิน (เกณฑ์ร้อยละ 80)

1. ผู้บริหาร ร้อยละ 80
2. อาจารย์ ร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 84.5
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
โครงการมีความพร้อมและ
2. อาจารย์ ร้อยละ 100
ศักยภาพในการดำเนินโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 87
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
1. ผู้บริหาร ร้อยละ 90
พร้อมและความกระตือรือร้น 2. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87

การตัดสินคุณค่า
1) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
2) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
3) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
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ผลการประเมิน (เกณฑ์ร้อยละ 80)
การตัดสินคุณค่า
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 89
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
4) ความพร้อม
4) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวา 1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
4) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
ของมหาวิทยาลัย จงมีความพร้อมในการต้อนรับ 2. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
กับสภาพจริง การดำเนิน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
โครงการมีคุณภาพและ
ครุศาสตร์หวาจง และดูแลนักศึกษา
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 88
บรรลุเป้าหมาย
5) ความพร้อม
5) ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ 1. อาจารย์ ร้อยละ 93.2
5) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
ของผู้สอนที่มีต่อ และประสบการณ์ในการจัดการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84
กับสภาพจริง การดำเนิน
การจัดการเรียนรู้ เรียนรู้
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
6) ความพร้อม
6) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวา 1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
6) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
ของเนื้อหา
จง มีหลักสูตรตอบโจทย์การ
2. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
กับสภาพจริง การดำเนิน
หลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาจีนของ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86
โครงการมีคุณภาพและ
นักศึกษาครบทัง้ 4 ทักษะ
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 90
บรรลุเป้าหมาย
7) ความพร้อม
7) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวาจง 1. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
7) สิง่ ที่คาดหวังสอดคล้อง
ของอุปกรณ์การ มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
กับสภาพจริง การดำเนิน
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้ที่มีความทันสมัย
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
8) ความพร้อม
8) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์
1. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
8) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
ของหอพัก
หวาจงมีหอพักนักศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
กับสภาพจริง การดำเนิน
ต่างชาติที่ปลอดภัยเหมาะสม
โครงการมีคุณภาพและ
ต่อการใช้ชีวิต
บรรลุเป้าหมาย
9) ความพร้อม
9) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์
1. อาจารย์ ร้อยละ 100
9) สิ่งทีค่ าดหวังสอดคล้อง
ของอาคารสถานที่ หวาจง มีสิ่งอำนวยความ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92
กับสภาพจริง การดำเนิน
ภายใน
สะดวกต่าง ๆ ครบครัน
โครงการมีคุณภาพและ
มหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าหมาย
2. ด้านการปฏิบัติ
1) การจัดการ
1) ผู้สอนจัดกิจกรรมการจัด
1. อาจารย์ ร้อยละ 93.2
1) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
เรียนรู้
การเรียนรู้ได้เหมาะสมตาม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
กับสภาพจริง การดำเนิน
ความสามารถของผู้เรียน
โครงการมีคุณภาพและ
ชาวต่างชาติ
บรรลุเป้าหมาย
2) การจัดกิจกรรม 2) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวา 1. ผู้บริหาร ร้อยละ 90
2) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
ส่งเสริมการเรียนรู้ จงมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
2. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
กับสภาพจริง การดำเนิน
ผู้เรียนเพื่อเสริมศักยภาพให้กับ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88
โครงการมีคุณภาพและ
นักศึกษา
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 89
บรรลุเป้าหมาย
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สิ่งที่คาดหวัง
สภาพจริง
3) สภาพแวดล้อม 3) สภาพแวดล้อมและ
และบรรยากาศ
บรรยากาศของชั้นเรียนมีความ
ภายในชั้นเรียน
สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย
4) สภาพแวดล้อม 4) สภาพแวดล้อมและ
และบรรยากาศ
บรรยากาศของอาคารสถานที่
ภายนอกชั้นเรียน มีสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
และมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ครบครัน
5) สภาพแวดล้อม 5) หอพักมีอุปกรณ์อำนวย
และบรรยากาศ
ความสะดวก ระบบรักษาความ
ของหอพัก
ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่หอพัก
ดูแลเอาใจใส่และแก้ไขป�ญหา
ให้
6) ระยะเวลา
6) ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการมีความเหมาะสม

3. ด้านผลลัพธ์
1) ผลสัมฤทธิ์ของ 1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทางการเรียนภาษาจีนสูงขึ้น
และสามารถนำองค์ความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK 4 ขึ้นไปได้
2) ทักษะที่ได้รับ 2) นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ
ของผู้เข้าร่วม
ทางการฟ�ง–การพูด–การอ่าน–
โครงการ
การเขียน

ผลการประเมิน (เกณฑ์ร้อยละ 80)
การตัดสินคุณค่า
1. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
3) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
1. อาจารย์ ร้อยละ 93.2
4) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
1. อาจารย์ ร้อยละ 86.6
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87

5) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย

1. ผู้บริหาร ร้อยละ 90
2. อาจารย์ ร้อยละ 73.2
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 77
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 79

6) สิ่งที่คาดหวังไม่
สอดคล้องกับสภาพจริง ผล
การประเมิน พบว่า ผ่าน
เกณฑ์ 1 กลุ่ม และไม่ผ่าน
เกณฑ์ 3 กลุ่ม ดังนั้นควรที่
จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
2. อาจารย์ ร้อยละ 85
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 89

1) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย

1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
2. อาจารย์ ร้อยละ 90
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 89
1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
2. อาจารย์ ร้อยละ 90
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 92.5

2) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
3) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย

3) ประสบการณ์ที่ 3) นักศึกษามีทักษะและ
ได้รับของ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตใน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ต่างประเทศ และเข้าใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่ม
มากขึ้น
4) เจตคติของ
4) นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการ 1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
ผู้เข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2. อาจารย์ ร้อยละ 100

4) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
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และมีความมั่นใจในการสื่อสาร
รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจใน
การไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
5) ประโยชน์และความคุ้มค่าที่
นักศึกษาได้รับจากโครงการ
เรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะ
สั้น

5) ความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร
อาจารย์
ผู้ปกครอง และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6) ผลที่สถาบัน
6) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ได้รับ
เป�นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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ผลการประเมิน (เกณฑ์ร้อยละ 80)
การตัดสินคุณค่า
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87
โครงการมีคุณภาพและ
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 90.5
บรรลุเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
2. อาจารย์ ร้อยละ 100
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88
4. ผู้ปกครอง ร้อยละ 90

5) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย

1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100
2. อาจารย์ ร้อยละ 100

6) สิ่งที่คาดหวังสอดคล้อง
กับสภาพจริง การดำเนิน
โครงการมีคุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย

จากตาราง 5 สามารถตัดสินคุณค่าของผลการประเมินโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ว่า ผลการประเมินโครงการมีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังสอดคล้องกับ
สภาพจริง โดยผลการประมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทั้งในด้านป�จจัย
นำเข้า ด้านการปฏิบัติ และ ด้านผลลัพธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย
แต่ พ บว่ า ด้ า นที ่ 2 ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ รายการที ่ 6 ระยะเวลา มี ส ิ ่ ง ที ่ ค าดหวั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพจริง
ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ 1 กลุ่ม และ ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าควรที่จะมีการปรับปรุง
ด้านระยะเวลาในการไปเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะทางภาษา
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการประเมินผลการดำเนินโครงการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) ผู้วิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. การประเมินผลด้านป�จจัยนำเข้า
ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการประเมิน 9 รายการ โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม
ยกเว้นรายการที่ 5, 7, 8 และ 9 ที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
และผู ้ เ ข้ า ร่ว มโครงการ เนื ่ อ งจากกลุ ่ม เป้า หมายที่ เ ป�นผู ้ บ ริห าร และผู ้ ป กครองของผู ้เ ข้ า ร่ว มโครงการ
เป�นฝ่ายอำนวยการที่คอยให้คำปรึกษาและการสนับสนุน ซึ่งไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย จึงไม่สามารถประเมินได้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินด้านป�จจัยนำเข้าในตาราง 2 พบว่า ผลการประเมิน
ด้านป�จจัยนำเข้า ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการมีคุณภาพและบรรลุ
เป้าหมาย (ดังรายละเอียดตาราง 5) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ล่วงหน้า 5 เดือน ตามกระบวนการดัง นี้ 1) การประสานงานกับมหาวิทยาลัย ครุ ศาสตร์หวาจงเพื่อ ร่ ว ม
วางแผนการดำเนินโครงการ ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เช่น การจัดผู้สอนที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ การจัดผู้ดูแลนักศึกษา และ
การจัดเตรียมหอพักนักศึกษาต่างชาติ เป�นต้น รวมทั้งสามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ทักษะภาษาจีนของนักศึกษาครบทั้ง 4 ทักษะ และได้ศึกษาวิชาทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา คือ
วิชาศิลปะการเขียนและการวาดพู่กันจีน สอดคล้องกับ Faculty of Education, Bachelor of Education
Program in Chinese (2014) ที่วางแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ไว้ว่า “นักศึกษาต้องมีทักษะการฟ�ง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยและ
ภาษาจีน และมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน” 2) การจัดทำแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 3) การประชาสัมพันธ์
โครงการกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4) การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น
ประกอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดูแล
และให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ประเทศจีน ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความอุ่นใจ
ส่งผลให้การดำเนินโครงการเป�นไปด้วยความเรียบร้อย
2. การประเมินผลด้านการปฏิบัติ
ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการประเมิน 6 รายการ โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม
ยกเว้นรายการที่ 1, 3, 4 และ 5 ที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
และผู ้ เ ข้ า ร่ว มโครงการ เนื ่ อ งจากกลุ ่ม เป้า หมายที่ เ ป�น ผู ้ บ ริห าร และผู ้ ป กครองของผู ้เ ข้ า ร่ว มโครงการ
เป�นฝ่ายอำนวยการที่คอยให้คำปรึกษาและการสนับสนุน ซึ่งไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย จึงไม่สามารถประเมินได้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินด้านการปฏิบัติในตาราง 3 พบว่า ผลการประเมิน
ด้านการปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการมีคุณภาพและบรรลุ
เป้าหมาย (ดังรายละเอียดในตาราง 5) ซึ่งผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนได้เหมาะสมกับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (active Learning) ที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน เป�นสำคัญ
(learning outcomes) และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หวาจงมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมศักยภาพ
ให้กับนักศึกษาตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (action learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ฝ�กปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ได้แก่ การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ
การศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจีนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
เข้าใจในชีวิตความเป�นอยูช่ าวจีน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ทั้งยังสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไ ด้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในฐานะผู้สอนภาษาจีนในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก
(digital disruption) และเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ในอนาคต จนกล่าวได้ว่า “โครงการเรีย น
ภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป�นโครงการที่ติดอาวุธทางป�ญญา เป�ดมุมมองใหม่ ๆ
และยังประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา” ดังที่ Sutthirat (2016) กล่าวว่า “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ต้องมีการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้และการคิด และด้านทักษะชีวิต
อีกทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนับเป�นสิ่ง สำคัญ ทางกายภาพ สภาพแวดล้ อม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการเรียนได้อย่างคล่องตัว เช่น การมอง การคิด
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การฟ�ง การสื่อสาร และการทำงานเป�น ทีม เป�นต้น และควรจัดสภาพแวดล้อมให้มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ตามบริบท 3 รูปแบบ คือ สภาพแวดล้อมสำหรับการใช้สมาธิ สภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานเป�นทีม และ
สภาพแวดล้อมสำหรับการลงมือปฏิบัติจริง”
นอกจากนี้ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่มีความเหมาะสมเป�นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา
เพราะช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ 1 เดือนครึ่ง อาจเป�นช่วงระยะเวลาที่สั้นไป ทำให้ไม่เกิดความ
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ภาษา นักศึกษากำลัง มีพัฒ นาการทางทักษะภาษาจีนที่ดีขึ ้น รวมทั้ง กำลัง ปรับตั ว
ให้เข้ากับสภาพการจัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตในประเทศจีนได้ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ได้สิ้นสุดลง จึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการให้มากยิ่งขึ้น (ดังรายละเอียดตาราง 5)
ตรงกับงานวิจัยของ Jeangjai (2009) กล่าวว่า “ระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนที่สั้นเกินไป ทำให้การพัฒนา
ภาษาจีนของผู้เรียนไม่เกิดความต่อเนื่อง และต้องจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งรัดเพื่อให้จบทันภายในช่วงเวลา
ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน”
3. การประเมินผลด้านผลลัพธ์
ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นการประเมิน 6 รายการ โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม
ยกเว้นรายการที่ 6 ที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่เป�นผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทำโครงการ จึงไม่ทราบวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้
จากผลการวิเ คราะห์ ข้อมู ลค่า เฉลี ่ยการประเมิน ด้ านผลลัพธ์ในตาราง 4 พบว่า ผลการประเมิ น
ด้านผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการมีคุณภาพและบรรลุ
เป้ า หมาย (ดั ง รายละเอี ย ดตาราง 5) เพราะผลลั พ ธ์ จ ากการเข้ า ร่ ว มโครงการเรี ย นภาษาจี น หลั ก สู ต ร
ระยะสั้น ทำให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนครบทั้ง 4 ทักษะ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาจีนสูงขึ้น และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 4 ขึ้นไปได้ ทั้งยังเกิด
ทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศและการเรียนรู้ในวัฒนธรรมข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีความมั่นใจในการสนทนากับเจ้าของภาษา
รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kemalangkoon and
Kulsiri (2013) ซึ่งกล่าวไว้ว่า อาจจะเป�นเพราะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษา
ก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับน้อย เมื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการใช้ภาษาได้ดีขึ้น จึงสามารถ
ใช้ประโยชน์ที่ได้หลัง จากการเข้าร่วมโครงการได้ดี ทั้งยังได้ทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศและการสร้ าง
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ เพื ่ อ นในชั ้ น และตรงกั บ Faculty of Education, Bachelor of Education Program in
Chinese (2014) ได้ ก ำหนดความสามารถด้ า นวิ ช าการว่ า “นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ ้ ง
ในเนื้อหาวิชาและการสอนภาษาจีน จนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ป�ญ หา ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน
การสอนภาษาจีน และครูผู้สอนภาษาจีน”
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นอกจากนี้ยังเป�นการพัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
3R x 8C เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป�นครูมืออาชีพในอนาคต (Professional Teacher) และส่งเสริมบัณฑิตให้
เป� น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Learning Man) ซึ ่ ง เป� น ไปตามปรั ช ญาของหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาจีน คือ “ผลิตครูภาษาจีน ที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ภาษาจีนและศาสตร์การสอนไปสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถเผชิญ ป�ญ หาหรือวิกฤติได้ด้วยสติป�ญญา” และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ระบุไว้ว่าเป�น “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตและพัฒนาครู”
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศผู้รับผิดชอบต้องคำนึง ถึงระยะเวลาเป�นสิ่งสำคัญ ดัง ที่
สะท้อนได้จากตาราง 5 ด้านการปฏิบัติ รายการที่ 6 ระยะเวลา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความคิ ดเห็น
เป�น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกันว่ า ควรเพิ่มระยะเวลาในการจั ดโครงการเรี ยนภาษาจีนหลัก สูต รระยะสั้น ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้มีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น เช่น 3 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ป�การศึกษา
เป�นต้น เพราะระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง อาจเป�นช่วงระยะเวลาที่สั้นไป ไม่เกิดความต่อเนื่องของการเรียนรู้
ทางภาษา เนื่องจากนักศึกษากำลังมีพัฒ นาการทางทักษะภาษาจีนที่ดีขึ้น รวมทั้ง กำลัง ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพการจัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตในประเทศจีนได้ ระยะเวลาการดำเนินโครงการได้สิ้นสุดลง
จำเป�นต้องเดินทางกลับประเทศไทย นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบควรพิจารณาเพิ่มตัวเลือกไปยังเมืองต่าง ๆ เช่น
ป�กกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เป�นต้น เพื่อที่จะได้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาจีนของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการ
ทางการเรี ย นรู ้ ภ าษาจี น ที ่ ไ ด้ ร ั บ ทั ้ ง ในด้ า น 4 ทั ก ษะ ได้ แ ก่ การฟ� ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น และ
5 องค์ความรู้ คือ คำศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวอักษรจีน การออกเสียง และวัฒนธรรม รวมถึงการนำองค์ความรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 4 ขึ้นไปได้
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