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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ที่ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามอบหมายให้ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นด าเนินการวิจัย  งานวิจัยฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย  ประกอบด้วย  
การบริหารจัดการหลักสูตร สื่อการสอน ผู้สอน ผู้เรียน และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นรวมถึงปัญหาในด้านต่างๆ และความเชื่อมโยง
ระหว่างช่วงชั้นการศึกษา  เพ่ือเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาท้ังสิ้น  333 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนจีนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
โดยการหาค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ความถี ่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการเปิดสอนภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย  และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  แม้
สถานศึกษาจะมีระบบการด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละด้านอาจมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสถานศึกษา แต่จากปัญหาที่สถานศึกษาต่างๆ สะท้อนมานั้น พบว่า การด าเนินงานในแต่ละด้านยังคง
มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  เช่น ปัญหาผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน
ภาษาจีน ปัญหาในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการเปิดสอนภาษาจีนในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา  ปัญหาเรื่อง
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สื่อการสอนที่ขาดแคลนและไม่ทันยุคทันสมัย  ปัญหาเรื่องจ านวนและคุณภาพของครูอาสาสมัครชาวจีน  ปัญหาเรื่องทัศนคติต่อการ
เรียนภาษาจีนและพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของนักเรียน  ตลอดจนปัญหาการขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  เป็นต้น ปัญหา
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษานั้นยังขาดประสิทธิภาพ  แต่โดยภาพรวมแล้วสามารถ
สรุปได้ว่าระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษามีปัญหาในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณ  ส่วนด้านที่มีปัญหา
มากที่สุดคือด้านผู้สอนและผู้เรียน  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาจีน  ดังนั้น ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นจึงควรมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาในเชิงคุณภาพและให้ความส าคัญกับ
ผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น  นอกจากนั้น  ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา  โดยบูรณาการแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเข้าด้วยกันทุกด้าน  และจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  และจริงจังเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาท้ังระบบให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน, การบริหารจัดการ, การเชื่อมโยง, หลักสูตร, สื่อการสอน, ผู้สอน, ผู้เรียน, ความร่วมมือ, ปัญหาและ

อุปสรรค์ 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษท่ี  21 สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ประเทศจีน ) มีการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  ส่งผลให้ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถก้าว
ขึ้นมาเป็นมหาอ านาจของโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในฐานะของการเป็นประเทศมหาอ านาจของโลก  ประเทศจีนมีบทบาทและอิทธิพล
อย่างมากต่อการส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ  ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุน  
ประกอบกับจ านวนประชากรและจ านวนผู้บริโภคท่ีมากเป็นอันดับ  1 ของโลก (จ านวน 1,367 ล้านคน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
25571) ท าให้ประเทศจีนกลายเป็นตลาดที่ใหญ่และมีอ านาจการซื้อขายสูงที่ทั่วโลกจับจ้อง  ปัจจุบันประเทศจีนมีการค้าการลงทุนและ
ความร่วมมือในด้านต่างๆ จ านวนมากกับนานาประเทศท่ัวโลก การติดต่อสื่อสารและไปมาหาสู่ระหว่างกันจึงมากข้ึนตามไปด้วย  ดังนั้น 
สิ่งส าคัญท่ีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากก็คือภาษาจีน  ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกให้ความส าคัญและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนอย่าง
แพร่หลายทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรู้ภาษาจีนนอกจากจะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวจีนได้โดยตรงแล้ว  ยังช่วยให้เรามีความ
เข้าใจชาวจีนและวัฒนธรรมความเป็นจีนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างกัน  ดังนั้น 
ภาษาจีนจึงเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญยิ่งในโลกปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคัญยิ่งข้ึนในอนาคต 

ส าหรับในประเทศไทย ตั้งแต่ท่ีประเทศไทยกับประเทศจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ทั้ง
สองประเทศก็มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด  ทั้งนี้ เนื่องจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงให้ความส าคัญต่อการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและมีการเสด็จเยือนประเทศจีนบ่อยครั้ง ประกอบกับการเดินทางเยือนของผู้น าระดับสูงระหว่างสอง
ประเทศ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในหลายระดับและหลายมิติอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม  การศึกษา และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเท่ียว
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ประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว  ในปี พ.ศ. 2558 ชาวจีนที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยคิดเป็น  1 ส่วน 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดของประเทศไทยโดยมีจ านวนมากถึง  7,934,791 คน ซ่ึง
มากกว่าปี พ.ศ. 2557 กว่าเท่าตัว และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ  นอกจากนี้ ความร่วมมือที่ถูกจับตามองมากที่สุด
ระหว่างสองประเทศ ณ ขณะนี้ก็คือโครงการความร่วมมือรถไฟไทย -จีน โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่าง
จีนกับไทย ซึ่งเมื่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในด้านความร่วมมือระหว่างสองประเทศ  และแนวโน้มที่ชาว
จีนจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นด้วยในตลาดแรงงานจึงมีความต้องการบุคลากรที่รู้ภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
และหากประเทศไทยไม่มีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาจีน  ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ  ตามมาในอนาคตดังนั้น
สังคมไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลไทยเองก็ตระหนักถึงบทบาทท่ีส าคัญของภาษาจีนใน
สังคมไทยมาโดยตลอด  โดยอนุญาตให้เปิดสอนภาษาจีนมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2515 แต่ในสมัยนั้นยังเปิดสอนไม่ครบทุกระดับชั้นการศึกษา  
กระทั่งป ีพ.ศ. 2535 รัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ประกาศให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนได้ทุกระดับชั้นการศึกษา  (ศูนย์จีนศึกษาจุฬาฯ
, 2551) และมีพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังปัจจุบัน  เห็นได้ชัดว่าสถานศึกษาทุกระดับในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย เพ่ือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
จนท าให้ผู้เรียนภาษาจีนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีชาวไทยที่เรียนภาษาจีนมากถึง  863,056 คนทั่วประเทศ  (ข้อมูลจากการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง  เฉพาะภาษาจีนวันที่  11 ธันวาคม พ.ศ. 2556) นอกจากนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการยังมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง  เช่น แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(พ.ศ. 2549-2553) และนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนในปี  พ.ศ. 2557 โดยหน่วยงานในแต่ละระดับการศึกษามีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2535 หลังจากท่ีรัฐบาลมี
มติให้โรงเรียนเอกชนสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงภาษาจีนได้อย่างเสรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ภาษาจีนก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในวิชาของ
แผนการเรียนศิลป์ภาษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในปี พ.ศ. 2541 ภาษาจีนยังได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งใน
ภาษาต่างประเทศท่ีนักเรียนใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  (ศูนย์จีนศึกษา  จุฬาฯ , 2551) เมื่อเทียบกับระดับประถมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาถือว่าเริ่มต้นช้ากว่ามาก  แต่ก็นับเป็นระดับการศึกษาท่ีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ.) ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก สพฐ. จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้นในปี  
พ.ศ. 2550 ตามยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ  และมีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในนโยบาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ในปัจจุบันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีนจ านวนมาก  และกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาค มีการเปิดสอนทั้งในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 นอกจากนี้ จากสถิติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) พบว่า 
จ านวนผู้สมัครสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) มีจ านวนมากกว่าผู้สมัครสอบวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  ในทุกครั้งของการ
สอบ และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยในการสอบ  GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 มีจ านวนผู้สมัครสอบวิชาความถนัดทางภาษาจีนมาก
ถึง23,043 คน แสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้เรียนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม  จ านวนโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนและจ านวนผู้เรียนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น  
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ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆตามมามากมาย  ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
เช่น งานวิจัยเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับประถม-มัธยมศึกษา” ของศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการส ารวจที่ครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาท่ัวประเทศในด้านต่างๆ  อย่างละเอียด  จาก
การศึกษา พบว่า การเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถม-มัธยมศึกษาของประเทศไทยยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องหลักสูตรการสอนที่ไม่ชัดเจน และไม่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทย  ปัญหาด้านจ านวนและคุณภาพของครูสอนภาษาจีน  และ
ปัญหาด้านความไม่ต่อเนื่องกับระดับการศึกษาอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับประถม-มัธยมศึกษาอย่างมาก  แต่งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาท้ังในระดับประถมและมัธยมศึกษา  ข้อมูลในบางส่วนไม่ได้แยก
ออกให้เห็นอย่างชัดเจน  ซึ่งในความเป็นจริง  การเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก  ทั้งใน
แง่ของหลักสูตร  สาระการเรียนรู้  ผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น และหลังจากงานวิจัยดังกล่าว  ก็มีผู้ที่สนใจศึกษาวิจัย
การเรียนการสอนภาษาจีนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาอยู่บ้าง  แต่มีจ านวนไม่มาก  และท้ังหมดก็เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกลุ่ม
โรงเรียนในพ้ืนที่หนึ่งๆ  หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งๆ  ไม่ได้ครอบคลุมการศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งประเทศนอกจากนี้  จาก
การสัมภาษณ์ครูสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาก่อนการวิจัยในเบื้องต้น  พบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังคงประสบปัญหาด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในหลายๆ  ด้านแตกต่างกันไปตามสภาพของสถานศึกษา  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนของสถานศึกษา 

จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  การศึกษาวิจัยสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่องนั้นมีความจ าเป็นมาก  เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการขาดช่วง  และช่วยให้หน่วยงานรัฐทราบปัญหาและสามารถก าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป  ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงมอบหมายให้ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  โดยศึกษาวิจัยแยกการวิจัยในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาออกจากกัน  
เพ่ือให้เห็นปัญหาของแต่ละระดับท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นส าหรับในระดับมัธยมศึกษานั้น  จะเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในด้านต่างๆ  แล้วสรุปผลการศึกษาและเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลเพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยและความเชื่อมโยงระหว่างช่วงชั้น
การศึกษา 
3. เพ่ือเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยโดยการส ารวจสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัด
ตัวแทนแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสถานศึกษาตัวแทนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

2. สังเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย  และศึกษาความ
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เชื่อมโยงระหว่างช่วงชั้นการศึกษา 

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  พบว่า การ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมีประวัติมายาวนาน  นับตั้งแต่โรงเรียนจีนแห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเม่ือปี  พ.ศ. 2325 ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325-2352) เส้นทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนกว่า
สองศตวรรษที่ผ่านมา มีทั้งยุคที่รุ่งเรืองเฟ่ืองฟูจนถึงยุควิกฤติล้มลุกคลุกคลาน ดังนั้น จึงไม่ได้ราบรื่นและมีการขาดช่วงไปบ้าง  เนื่องจาก
ในอดีตภาษาจีนถูกโยงใยเข้ากับการเมือง โดยเฉพาะในยุคชาตินิยมไทยและในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนเป็นเหตุให้การเรียนการสอน
ภาษาจีนต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นเวลานาน  อย่างไรก็ตาม  ด้วยสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการผงาด
ขึ้นมาเป็นมหาอ านาจของประเทศจีน  ท าให้ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญอย่างมาก  ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมเรียนภาษาจีนไปทั่ว
โลก รวมทั้งประเทศไทย  และปัจจุบันก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้กลับมาสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง  
ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษานั้นสามารถแบ่งออกเป็น  3 ยุคตามพัฒนาการของการเรียนการสอนภาษาจีน  
ดังนี้ 

1. ยุคเริ่มต้น 
2. ยุควิกฤต ิ
3. ยุครุ่งเรือง 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา  โดยใช้แบบสอบถามถามครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนภาษาจีน  ส าหรับ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.  การวิจัยเอกสาร 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการ

เรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ  จาก
เว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา 

2. ประชากรในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ ครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนภาษาจีนทั่ว

ประเทศซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนรัฐจ านวน  549 แห่งตามรายชื่อที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชนจ านวน  139 แห่งและโรงเรียนจีนจ านวน  19 แห่งตามรายชื่อที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนละ 1 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ศึกษาสภาพและปัญหาของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
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โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่1 เป็นการเติมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ของสถานศึกษา และปีท่ีเริ่มเปิดสอนภาษาจีน 
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

แบ่งออกเป็น  6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตร  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน  และด้านความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น แบบสอบถามในส่วนนี้มีทั้งท่ีเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ซึ่งบางข้อสามารถตอบได้หลายข้อ  และแบบเติม
ข้อมูล เช่น จ านวนตัวเลข หรือข้อมูลอื่นๆ 

ตอนที่ 3 แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Rating 
Scale) เกี่ยวกับระดับของปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา  โดยแบ่งออกเป็น  6 ด้าน
เช่นเดียวกัน  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิด  ซึ่งผู้ท าแบบสอบถามสามารถเขียนพรรณนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  เกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาได้ 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ในระดับมัธยมศึกษา  รวมถึงการโทรศัพท์สัมภาษณ์ครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพ่ือทราบสภาพและปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในขั้นเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

(2) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอน  ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและครอบคลุมสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา 

(3) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปน าเสนอต่อคณะผู้วิจัยในโครงการฯ เพ่ือตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย และแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(5) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวบข้อมูลต่อไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน -เดือนตุลาคม  2558 โดยศูนย์จีนศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้รับผิดชอบส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท้ังสิ้น  707 แห่งทั่วประเทศทางไปรษณีย์  
พร้อมกับหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากครูสอนภาษาจีนหรือหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาจีนและให้ส่งแบบสอบถาม 
ที่ท าเสร็จแล้วกลับมายังศูนย์จีนศึกษาทางไปรษณีย์  ผลปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ส่งแบบสอบถามกลับทั้งสิ้น  333 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  
47.10 ของโรงเรียนทั้งหมด ในจ านวนนี้แบ่งเป็นแบบสอบถามจากโรงเรียนรัฐ  274 แห่ง โรงเรียนเอกชน  48 แห่ง และโรงเรียนจีน  11 
แห่ง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังโทรศัพท์สัมภาษณ์โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามและไม่ได้ส่งแบบสอบถามกลับมา โดยใช้วิธีการสุ่มอีก 20 แห่ง 
เพ่ือสอบถามประเด็นปัญหาเพิ่มเติม 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามทั้งหมด แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาด้วยการจัดกลุ่มและการแจกแจงความถ่ี 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในแต่ละด้านด้วยการจัดกลุ่ม การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้ค่าเฉลี่ย  (𝑥 ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ของค าถามในแต่ละข้อและแต่ละด้าน  (เกณฑ์การแปลผลระบุในบทที่  4) และวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมด้วยการจัดกลุ่มข้อเสนอแนะและแจกแจงความถ่ีเป็นข้อๆ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเชื่อมโยง 

ผลการวจิัย 

ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการเปิดสอนภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย  และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  แม้

สถานศึกษาจะมีระบบการด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละด้านอาจมีรายละเอียด

ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสถานศึกษา แต่จากปัญหาที่สถานศึกษาต่างๆ สะท้อนมานั้น พบว่า การด าเนินงานในแต่ละด้านยังคง

มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  เช่น ปัญหาผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน

ภาษาจีน ปัญหาในการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการเปิดสอนภาษาจีนในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา  ปัญหาเรื่อง

สื่อการสอนที่ขาดแคลนและไม่ทันยุคทันสมัย  ปัญหาเรื่องจ านวนและคุณภาพของครูอาสาสมัครชาวจีน  ปัญหาเรื่องทัศนคติต่อการ

เรียนภาษาจีนและพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของนักเรียน  ตลอดจนปัญหาการขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  เป็นต้น ปัญหา

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษานั้นยังขาดประสิทธิภาพ  แต่โดยภาพรวมแล้วสามารถ

สรุปได้ว่าระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษามีปัญหาในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณ  ส่วนด้านที่มีปัญหา

มากที่สุดคือด้านผู้สอนและผู้เรียน  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาจีน  ดังนั้น ข้อเสนอเชิง

นโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นจึงควรมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาในเชิงคุณภาพและให้ความส าคัญกับ

ผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น  นอกจากนั้น  ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา  โดยบูรณาการแนว

ทางการแก้ไขปัญหาเข้าด้วยกันทุกด้าน  และจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  และจริงจังเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาท้ังระบบให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาต่างๆ  ของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา  สามารถ
สรุปผลและเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาจีน  พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทส่วนใหญ่มี

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามวงจร PDCA อย่างครบถ้วนทุกด้านมีการวางแผนการจัดการเรียนสอนภาษาจีนตามนโยบายของ  
สพฐ. หรือ สช. เป็นหลักประกอบกับนโยบายของสถานศึกษาเองและกลุ่มสถานศึกษา และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  ซ่ึง
ส่วนใหญ่ครูสอนภาษาจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  มีการด าเนินงานตามแผนในด้านต่างๆและมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนการส ารวจปัญหาในด้านการบริหารจัดการ  พบว่า ผู้บริหารของสถานศึกษาจ านวน
หนึ่งยังคงไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีนเท่าที่ควร  โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐ  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารยังไม่เข้าใจ
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บริบทและความส าคัญของภาษาจีนในสังคมปัจจุบัน  ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาขาดความ
ต่อเนื่อง แม้ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา  กระทรวงศึกษาธิการและ  สพฐ. จะมีการออกนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีนของหน่วยงานรัฐแต่จากปัญหาดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่านโยบายหรือยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ยังไม่ได้ถูกน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างท่ัวถึง  นอกจากนี้ แม้สถานศึกษาส่วนมากจะมี
ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนตามวงจร  PDCA แต่บางส่วนยังมีปัญหาระบบการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  ซึ่งพบได้ในสถานศึกษาทุกประเภทหากทั้งสองปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยทั้งระบบในระยะยาว 

2. ด้านหลักสูตร 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านหลักสูตรภาษาจีน  พบว่า โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกประเภทส่วนใหญ่เปิดสอน

ภาษาจีน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงชั้น  และประเภทของสถานศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนภาษาจีนมากกว่าร้อยละ  85 และส่วนใหญ่เปิดครบทุกชั้นปี  โรงเรียนรัฐส่วนใหญ่เน้นวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน  โดยจัดเป็นวิชาเลือก  
จ านวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เน้นวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน  โดยจัดเป็นวิชาบังคับ  จ านวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ ส่วน
โรงเรียนจีนทุกแห่งเน้นวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานควบคู่กับวิชาทักษะทางภาษาโดยจัดเป็นวิชาบังคับ  จ านวน 3-10 คาบ/สัปดาห์ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน มีสถานศึกษาท่ีเปิดสอนมากกว่าร้อยละ 68 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐและ
เอกชน วิชาที่เรียนมีความหลากหลาย  แต่เน้นภาษาจีนพ้ืนฐานควบคู่กับวิชาทักษะทางภาษา  จ านวน 5-10 คาบ/สัปดาห์ ส าหรับ
แผนการเรียนอื่นๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการเปิดสอนภาษาจีนน้อยลง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนจีน  ส่วนมาก
เป็นโรงเรียนรัฐที่เปิดสอน ซึ่งเน้นวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน  โดยจัดเป็นวิชาเลือก  จ านวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ และจากจ านวนของโรงเรียนที่
เปิดสอนภาษาจีนที่ลดน้อยลงตามช่วงชั้นที่สูงขึ้น  แสดงให้เห็นถึงปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการเรียนภาษาจีนระหว่างช่วงชั้น  
อย่างไรก็ตาม  สถานศึกษาทุกประเภทส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรรมด้านภาษาจีนที่หลากหลายเพื่อเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนทุกช่วง
ชั้น 

3. ด้านสื่อการสอน 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านสื่อการสอนภาษาจีน  พบว่า ในส่วนของแบบเรียนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงชั้น

และประเภทของสถานศึกษา  ในโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน  นิยมใช้แบบเรียน  “สัมผัสภาษาจีน” เป็นหลักในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย (แผนการเรียนอื่น) แต่แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนจะเลือกใช้แบบเรียนหลายเล่มควบคู่กัน  เนื่องจากมีรายวิชา
และจ านวนคาบเรียนค่อนข้างมาก  ส าหรับโรงเรียนจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีการเลือกใช้แบบเรียนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ
โรงเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนส่วนใหญ่จะเลือกใช้แบบเรียนหลายเล่มควบคู่กัน  ในส่วนของสื่อ
การสอนอ่ืนๆ พบว่า สถานศึกษาส่วนมากมีความพร้อมในด้านสื่อการเรียนการสอนเสริม  และมีหนังสือเสริมความรู้ในห้องสมุด  แต่ก็มี
สถานศึกษาอีกจ านวนหนึ่งที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนเสริม  และจากการส ารวจปัญหาด้านสื่อการสอนภาษาจีนยังพบอีกว่า  
สถานศึกษาทุกประเภทส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และห้องปฏิบัติการสอน
ภาษาจีนมากที่สุด เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ  โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐและโรงเรียนจีน  แสดงให้เห็นว่าการขาดแคลนสื่อการ
เรียนการสอนเสริมยังคงเป็นปัญหาส าคัญอย่างมาก  นอกจากนี้ จากการส ารวจยัง  พบว่า สื่อการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถ
สนองตอบผู้เรียนได้เท่าท่ีควร  ในขณะที่ผู้สอนเห็นว่าสื่อการสอนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น  
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และช่วยให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้นด้วย  ในอีกแง่มุมหนึ่ง  สื่อการสอนที่ดีและทันสมัยจะมีส่วนช่วยให้ผู้สอน
สามารถสอนภาษาจีนได้ยิ่งขึ้นเช่นกัน 

4. ด้านผู้สอน 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านผู้สอนภาษาจีน  พบว่า  ในส่วนของจ านวนและประเภทของผู้สอน  โรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาทุกประเภทที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน  ส่วนมากจะมีทั้งครูชาวไทยและครูชาวจีน  ในจ านวนนี้ครูชาวไทยส่วนใหญ่เป็น
ครูประจ า  ครูชาวจีนส่วนใหญ่เป็นครูอาสาสมัคร  และสัดส่วนของครูชาวไทยจะน้อยกว่าครูชาวจีน  แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกประเภท ส่วนใหญ่ขาดแคลนครูชาวไทย และมีการพ่ึงพาครูชาวจีนมากกว่า นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐและเอกชน  1 แห่ง 
จะมีครูสอนภาษาจีนประมาณ  1-3 คน ส่วนโรงเรียนจีนส่วนมากจะมีครูสอนมากกว่า  10 คน และภาระงานสอนของครูในแต่ละ
โรงเรียนจะแตกต่างกันไปตามจ านวนครูที่มี แต่โดยรวมแล้วภาระงานสอนของครูส่วนมากต่ ากว่าหรือเท่ากับ  18 คาบต่อสัปดาห์  แสดง
ว่าครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในส่วนของคุณภาพผู้สอน  ครูชาวไทยและครูชาว
จีนในสถานศึกษาทุกประเภทส่วนมากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน  อย่างไรก็ตาม  จากการส ารวจปัญหาในด้าน
ผู้สอนกลับ พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาเรื่องคุณภาพของครูอาสาสมัครชาวจีน  ทั้งทางด้านการสอนและคุณวุฒิ  รวมถึงการ
เปลี่ยนครูอาสาสมัครบ่อย  ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาจีนขาดความต่อเนื่อง  และไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  โดยเฉพาะใน
โรงเรียนรัฐ  นอกจากนั้น  ยังมีปัญหาครูชาวไทยที่มีภาระงานอื่นในโรงเรียนค่อนข้างมาก  จนไม่มีเวลาพัฒนาด้านงานสอน  และ
สถานศึกษาบางแห่งก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพการสอน และคุณวุฒิของครูชาวไทยด้วย 

5. ด้านผู้เรียน 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านผู้เรียนภาษาจีน พบว่า จ านวนผู้เรียนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงชั้น  และประเภท

ของสถานศึกษา ในโรงเรียนรัฐ ภาษาจีนจัดเป็นวิชาเลือกในทุกช่วงชั้น และมีนักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งเลือกเรียนภาษาจีน  โดยมีขนาด
ชั้นเรียน 30-40 ต่อห้องส่วนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนส่วนมากมี 1 ห้อง นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นมีพ้ืนฐานภาษาจีนที่ไม่เท่ากันจึงต้อง
จัดให้เริ่มต้นเรียนใหม่ ในโรงเรียนเอกชน ภาษาจีนจัดเป็นวิชาบังคับในทุกช่วงชั้น โดยมีขนาดชั้นเรียน  20-30 คนต่อห้อง ส่วนแผนการ
เรียนศิลป์ภาษาจีนส่วนมากมี  1 ห้อง แม้นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นจะมีพ้ืนฐานต่างกัน  แต่ส่วนมากจัดให้เรียนต่อเนื่องจากช่วงชั้นก่อน
หน้า ส่วนโรงเรียนจีนภาษาจีนจัดเป็นวิชาบังคับในทุกช่วงชั้นเช่นกัน  โดยมีขนาดชั้นเรียน  20-30 คนต่อห้อง ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ 30-40 คนต่อห้อง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนส่วนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนส่วนมากมี  1 ห้อง แม้
นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นจะมีพ้ืนฐานต่างกันแต่ส่วนมากจัดให้เรียนต่อเนื่องจากช่วงชั้นก่อนหน้าเช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชน  จากการ
ส ารวจปัญหาด้านผู้เรียน  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาเรื่องทัศนคติต่อภาษาจีนและพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนของผู้เรียน  ซึ่งเป็น
ปัญหาในทุกประเภทสถานศึกษา  สาเหตุหลักของปัญหาคือคิดว่าภาษาจีนยากเกินไป  ไม่มีเปูาหมายของการเรียนภาษาจีน  จึงไม่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาจีน  เป็นผลให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน  นอกจากนี้ อีกปัญหาที่มีความส าคัญมากเช่นกันก็
คือ ปัญหาระดับความรู้และพ้ืนฐานของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้ยากต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากหากจะเริ่มต้นใหม่  ก็จะ
ท าให้นักเรียนที่มีพ้ืนฐานรู้สึกเบื่อและไม่อยากเรียน แต่ถ้าหากเรียนต่อเนื่องจากช่วงชั้นก่อนหน้า นักเรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานมาก่อนก็จะตาม
ไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่องและท้ายที่สุดก็ไม่อยากเรียนต่อเช่นเดียวกัน  ดังนั้น ทั้งสองปัญหาดังกล่าวจึงถือเป็นปัญหาที่มีความส าคัญมากที่
ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
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6. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทส่วนมากมีความร่วมมือกับ

หน่วยงานของไทยและหน่วยงานของจีน หากเป็นหน่วยงานของไทย  จะเป็นความร่วมมือกับโรงเรียนในประเภทเดียวกัน  โดยโรงเรียน
รัฐจะเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ  แต่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนจีนเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน  และได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนด้านสื่อการสอน  ผู้สอน และหลักสูตรค่อนข้างมาก  ส่วนความร่วมมือและการสนับสนุนด้านผู้เรียนและทุนการศึกษามี
ค่อนข้างน้อย  หากเป็นหน่วยงานของจีนโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนมีความร่วมมือกับส านักงาน  HANBAN ห้องเรียนขงจื่อ  และ
สถาบันขงจื่อมากที่สุดโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้านสื่อการสอน ผู้สอน และทุนการศึกษาค่อนข้างมากส่วนความร่วมมือ
และการสนับสนุนด้านผู้เรียนและหลักสูตรมีค่อนข้างน้อย  ส าหรับโรงเรียนจีนได้รับการสนับสนุนในทุกๆ  ด้านจากหน่วยงานของจีน
ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน  ยกเว้นด้านผู้เรียนเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย  เนื่องจากความ
ร่วมมือด้านผู้เรียนกับหน่วยงานอื่นส่วนมากจะเป็นการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  ซึ่งไม่ได้ประโยชน์กับนักเรียนทุกคน  
ดังนั้น สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงมองว่าความร่วมมือด้านผู้เรียนยังไม่มากเท่าที่ควรนอกจากนี้  จากการส ารวจปัญหาด้านความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น  พบว่า  สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลและไม่ใช่
สถานศึกษาชั้นน าแสดงว่าความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนยังกระจายไม่ท่ัวถึงในส่วนของ
สถานศึกษาท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว  ส่วนมากจะเห็นว่ายังไม่ได้รับความร่วมมือมากเท่าท่ีควร  ยังขาดความต่อเนื่อง  
ขาดหน่วยงานที่ช่วยประสานงาน และความร่วมมือยังไม่หลากหลายแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นยังคง
มีปัญหา และต้องการให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในทุกด้านๆ ให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ด้านการบริหารจัดการควรมีการติดตามผลจากการด าเนินนโยบายต่างๆ  ทบทวนนโยบายและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ  และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาในด้านการบริหารจัดการ  และให้
ความส าคัญด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้มากขึ้น  นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรจัดท าแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนภาษาจีน ในสถานศึกษาให้ละเอียดและชัดเจน  เพ่ือให้สถานศึกษาต่างๆ  ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่เหมือนกันและอาจให้
สถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นต้นแบบ  และแนะแนวทาง
ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย หรือสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง 

2. ด้านหลักสูตร หน่วยงานภาครัฐควรจะส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น  เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการเรียนภาษาจีน  และควรจะปรับปรุงหลักสูตรให้มีสาระการเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัดที่สามารถยืดหยุ่นได้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถปรับลดและเพ่ิมได้ตามสภาพความเป็นจริง  พร้อมทั้งจัดท าตัวอย่างแผนการสอนคู่มือครู  และ
แบบเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร และควรพิจารณาจัดท าหลักสูตรเฉพาะของแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน  โดยก าหนดสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  และต่อเนื่องกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ 
หน่วยงานภาครัฐควรเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมวิธีการปรับใช้หลักสูตรให้แก่ครูใหม่หรือสถานศึกษาท่ีเพ่ิงเริ่มเปิดสอนภาษาจีนด้วย 

3. ด้านสื่อการสอน  หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาจีนที่มีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานให้แก่สถานศึกษาท่ีเปิดสอนภาษาจีน  เพ่ือให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างเท่าเทียม  และมี
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คุณภาพมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน  ควรร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศจีน  เพ่ือผลิตสื่อการสอนภาษาจีนที่ทันสมัยมี
ความหลากหลายน่าสนใจ สอดแทรกวัฒนธรรมจีนและเข้ากับบริบทของผู้เรียนชาวไทย โดยควรจะเป็นสื่อการสอนที่ 
ประกอบแบบเรียนซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ 

4. ด้านผู้สอน หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งผลิตครูชาวไทยโดยสร้างแรงจูงใจในการมาเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียน  โดยแต่ละ
โรงเรียนควรต้องมีครูชาวไทยประจ าอยู่อย่างน้อย  1-2 คน หรือมีสัดส่วนมากกว่าครูอาสาสมัคร  เพ่ือลดภาระงานของครูชาวไทย  ใน
ขณะเดียวกัน  ควรลดการพ่ึงพาครูอาสาสมัครและต่อรองกับหน่วยงานฝุายจีนให้ครูอาสาสมัครอยู่ปฏิบัติงานสอนอย่างน้อย  2 ปี เพ่ือ
ลดปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้ ควรต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของครูอาสาสมัครอย่างเข้มงวด
โดยหน่วยงานภาครัฐ  และสถานศึกษาที่ประสงค์จะรับครูอาสาสมัครจะต้องร่วมมือกัน  และมีมาตรการที่ชัดเจน  และควรร่วมมือกับ
หน่วยงานของจีนเพื่อจัดอบรมความรู้และเทคนิคการสอนให้แก่ครูชาวไทยและชาวจีนอย่างสม่ าเสมอโดยให้ทุนสนับสนุนไปอบรมระยะ
สั้นหรือไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตัวเองในเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านผู้เรียน ครูผู้สอนเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยสร้างทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  และสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาจีนให้แก่นักเรียน  โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้วยการปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์การสอนให้ทันสมัย
น่าสนใจ สร้างแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนที่ให้นักเรียนได้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ หรือจัดมหกรรม  หรือการแข่งขันทางด้านภาษาจีนให้เป็นที่
รู้จักของคนท่ัวไปในสังคม  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกว่าภาษาจีนส าคัญและอยากเรียนรู้  นอกจากนี้ควรให้นักเรียนได้เลือกภาษาจีน
ตามความสนใจและความถนัดที่แท้จริง  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนที่ดีและควรจะมีการสอบวัดระดับภาษาจีนของผู้เรียนแล้ว
แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามระดับความรู้โดยไม่ต้องจ ากัดว่าจะต้องเรียนในชั้นเรียนปกติ  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส ารวจโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น แต่ในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเองควรจะสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ  
ถือว่ามีบทบาทอย่างมากเนื่องจากกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ  ทั่วประเทศ ดังนั้น โรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ  ควรจะขยายความร่วมมือ
ไปยังโรงเรียนต่างๆ  ให้มากขึ้น อีกท้ังต้องสร้างความเข้มแข็งภายในเครือข่ายโดยเพ่ิมความร่วมมือให้มีความหลากหลายและต่อเนื่อง  
และอาจขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่างสังกัด  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านภาษาจีนระหว่างกัน  ส่วน
ความร่วมมือกับหน่วยงานของจีน  กระทรวงศึกษาธิการควรมีบทบาทที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับโรงเรียน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั่วถึงและส่งเสริมความร่วมมือในทุกๆ ด้าน โดยเน้นในด้านที่ยังขาดการสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษานั้นมีปัญหาในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิงปริมาณ  ส่วนด้านที่มีปัญหา
มากที่สุดก็คือด้านผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาจีน  ดังนั้น แนวทางใน
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจึงควรมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาในเชิงคุณภาพ  และให้ความส าคัญกับผู้สอนและ
ผู้เรียนมากข้ึน  นอกจากนี้  ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา  โดยบูรณาการแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเข้าด้วยกันทุกด้าน  และจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาท้ังระบบให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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