
1 
 

 

ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2559 

ประเภทของงานวจิัย 

หลักสูตรและการเรียนรู้ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ให้กับชาวต่างชาติในระดับอุดมศึกษาของจีน 

ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยโดยการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลในส่วนของกรณีศึกษาเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน (Best Practice) ที่คณะวิชาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  (School of Chinese as a Second 
Language) มหาวิทยาลัยปักก่ิงสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยการเข้าสังเกตการณ์การสอนในห้องเรียน  รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารในส่วนของการศึกษาประวัติความเป็นมานโยบายและยุทธศาสตร์ของ
การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศของจีน 

กรณีศึกษาของแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย
ปักก่ิงในงานวิจัยฉบับนี้  เป็นการเน้นศึกษากระบวนการจัดระบบการสอนในห้องเรียน  ส าหรับรายวิชาที่เป็นข้อมูลและกรอบใน
การศึกษาวิเคราะห์  จะเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาจีนทักษะรวม  วิชาเกี่ยวกับความรู้ภาษาจีนในด้านไวยากรณ์  และวิชาจีนปริทัศน์  
ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจีน 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาบังคับทักษะรวมนี้  พบว่าผู้สอนใช้แนวคิดในการจัดรูปแบบ
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การสอนในเชิงปฏิสัมพันธ์เป็นหลัก  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้าน  เช่น วิชาไวยากรณ์จีน  และ
วิชาที่เก่ียวกับความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมจีน เช่น วิชาจีนปริทัศน์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่โดดเด่นที่สุดก็คือ 
การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงประสบการณ์มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน 

งานวิจัยฉบับนี้  พบว่า การที่หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(School of Chinese as a Second Language) ของมหาวิทยาลัยปักก่ิงมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนจนเป็นที่ประจักษ์  ไม่ได้เกิด
จากเฉพาะกระบวนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว  หากแต่ยังข้ึนอยู่กับโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการทั้ง
กระบวนการดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษานั้นๆ  จะต้องมีการก าหนด
แผนแม่แบบของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  นอกจากจะมีแผนแม่บทแล้ว  ยังต้องก าหนดและ
ออกแบบกระบวนการของการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ  ของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ส าหรับชาวต่างชาติอีกด้วย 

ข้อมูลและแนวคิดจากกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือหวังว่าจะเป็นประโยชน์ และเพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับ
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทย  ให้มีคุณภาพ  สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
ภาษาจีน เพ่ือรองรับภารกิจในตลาดแรงงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต 

ค าส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน, การบริหารจัดการ, การเชื่อมโยง, หลักสูตร, สื่อการสอน, ผู้สอน, ผู้เรียน, ความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่น, ปัญหาและอุปสรรค, การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ, การเรียนการสอนในห้องเรียน 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่  21 สังคมโลกในยุคไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัฒน์จึงเป็นสังคมของข่าวสารและความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่  กิจกรรมและการติดต่อสื่อสารคมนาคมของคนในประเทศต่างๆ  มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  บทบาท
ของภาษาในศตวรรษนี้จึงมีความส าคัญอย่างมาก  โดยเฉพาะปัจจุบัน  ประเทศจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีความส าคัญในอันดับต้นๆ  
ของโลก ทุกประเทศต่างหันเหความสนใจไปที่ประเทศจีน  และมีความต้องการติดต่อสัมพันธ์ทั้งในด้านธุรกิจการค้าและด้านอ่ืนๆ  ด้วย
เหตุนี้บรรดาประเทศต่างๆ จึงต้องรีบเร่งในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนภายในระยะเวลาอันสั้น  ท าให้มี
ผู้คนจ านวนมากมายหลั่งไหลเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน ขณะเดียวกันก็ยังเกิดกระแสความนิยมเรียนภาษาจีนขึ้นในทั่วทุก
มุมโลก ด้วยเหตุนี้เอง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 กระทรวงศึกษาธิการของจีน  จึงได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากิจการด้านการเรียน

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับชาวต่างชาติให้เป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของประเทศ  (周小兵, 2009 : 

前言) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศของประเทศจีนก็มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  
บรรดานักศึกษาต่างชาติที่เดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีน  ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ประสบความส าเร็จในการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม นั่นคือสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมักเกิดการตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าการเรียนการสอนภาษาจีน
ภายในประเทศไทยจะมีอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  หากแต่ผู้เรียนภาษาจีนภายในประเทศกลับมักไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์



3 
 

 

ทางการเรียนได้ดีเท่าที่ควร  แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศจีนจะมีเงื่อนไขเฉพาะที่
ได้เปรียบในเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางภาษาแต่หากจะตัดเรื่องปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางภาษาจีนออกไปแล้ว  เมื่อมอง
ภาพรวมของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศของจีน  นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้อันจะ
เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น ส าหรับการด าเนินง
งานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยจึงได้เดินทางไปเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นกรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยปักก่ิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเป็นกรณีศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับชาวต่างชาติ  ใน
ระดับอุดมศึกษาของจีน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบวิธีการในการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับ
ชาวต่างชาติในระดับอุดมศึกษาของจีน 

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีคุณภาพ 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ศึกษาภาพรวมของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่ชาวต่างชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในระดับอุดมศึกษา 

2. จัดท ากรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับอุดมศึกษาให้กับชาวต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ของมหาวิทยาลัยในปักก่ิงอย่างน้อย  1 แห่ง ในด้านการบริหารจัดการ  
กลไกการด าเนินงาน หลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอน และต าราและสื่อการเรียนการสอน  เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้เดินทางไป
เก็บข้อมูลเพื่อจัดท ากรณีศึกษาส าหรับแนวปฏิบัติที่ดี  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ระดับอุดมศึกษาให้กับชาวต่างชาติ  ที่คณะวิชาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  (School of Chinese as a 
Second Language) มหาวิทยาลัยปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. จัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย  และน าจุดเด่นของระบบการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้ชาวต่างชาติ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับ
แนวทางการพัฒนา 

4. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศจีนหลังการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ  ปี ค.ศ. 1949 แล้ว รัฐบาลจีนได้ด าเนินนโยบายการปฏิรูปและ
พัฒนาระบบต่างๆ ของประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมทั้งด้านการศึกษาด้วย ประเทศจีนเริ่มจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน
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ให้แก่ชาวต่างชาติเป็นหลักสูตรเฉพาะอย่างเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 มหาวิทยาลัยปักก่ิงได้เริ่มเปิดแผนกการสอนภาษาจีน
ส าหรับนักศึกษาต่างชาติขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ 14 คนและนักศึกษาชาวต่างชาติ 77 คน 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติ  ได้ค่อยๆ พัฒนาเป็นรูปธรรมขึ้น  ควบคู่ไปกับการเสนอ
แนวคิดและทฤษฎีส าหรับการจัดการด้านเรียนการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ  ของบรรดานักวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  และ
ประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางก็คือ  การเรียนการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาตินั้น  ควรจะแตกต่างไปจากการสอน
ภาษาจีนโดยทั่วไปในประเทศจีนหรือไม่อย่างไร 

การระดมความคิดของบรรดานักวิชาการจีนยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  จนกระท่ัง ปี ค.ศ. 1978 กระทรวงศึกษาธิการของ
จีนได้มีนโยบาย  ให้สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติเป็นสาขาวิชาเฉพาะสาขาหนึ่งในระบบการศึกษาของจีน  ดังนั้น จึง
ได้มีการก าหนดลักษณะเฉพาะและทฤษฎีของการเรียนการสอนภาษาจีน  ในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
สถาบันอุดมศึกษาของจีนต่างให้ความส าคัญกับสาขาวิชาใหม่นี้เป็นอย่างยิ่ง  และได้เปิดด าเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับชาวต่างชาติอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศ 

ในช่วงปลายศตวรรษที่  20 ยุคปีทศวรรษ  1990 นอกจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง  (Beijing Language and 
Culture University) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีด าเนินหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ให้กับชาวต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนแล้ว ยังมีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ อีกกว่า 400 แห่ง ทั่วทั้งประเทศจีนที่เปิดหลักสูตร 
การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับชาวต่างชาติ  ในรูปแบบของหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว  หรือการ
สอนในระดับปริญญา  เช่น มหาวิทยาลัยปักก่ิง  มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูปักก่ิง  มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น  มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูฮว๋าตง  
มหาวิทยาลัยนานกิง มหาวิทยาลัยหนานไค และมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน  เป็นต้น จากตัวเลขของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี  ค.ศ. 2015 
ที่ผ่านมา มีจ านวนชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีนอยู่ประมาณ  60,000 กว่าคนและมีจ านวนมากถึง  
30 ล้านคนในทั่วโลก 

วธิีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยโดยการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลในส่วนของการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน  (Best Practice) ที่คณะวิชาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  (School of Chinese as a 
Second Language)มหาวิทยาลัยปักก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการเข้าสังเกตการณ์การสอนในห้องเรียน  รวมทั้งการใช้วิธีการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  ละเอียด และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเป็นหลัก  นอกจากนี้ ยังใช้การวิจัย
เอกสารในส่วนของการศึกษาประวัติความเป็นมานโยบายและยุทธศาสตร์ของการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นต้น 

2. จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น  ในขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย  โดยศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการจัดการสัมมนา  “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย ”ณ ห้องประชุมจุมภฏ -พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก -ร าไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวัน
พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา  8.00-16.00 น. เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจากหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาจีนจากสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในวงการ
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ภาษาจีน โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะอันมีค่าและเป็นประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้  มาปรับปรุงเนื้อหาของรายงาน
วิจัยฉบับนี้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผลการวจิัย 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาบังคับทักษะรวมนี้  พบว่าผู้สอนใช้แนวคิดในการจัดรูปแบบ
การสอนในเชิงปฏิสัมพันธ์เป็นหลัก  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้าน  เช่น วิชาไวยากรณ์จีน  และ
วิชาที่เก่ียวกับความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมจีน เช่น วิชาจีนปริทัศน์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่โดดเด่นที่สุดก็คือ
การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงประสบการณ์มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน 

อภิปรายผล 

งานวิจัยฉบับนี้  พบว่า การที่หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  

(School of Chinese as a Second Language) ของมหาวิทยาลัยปักก่ิงมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนจนเป็นที่ประจักษ์  ไม่ได้เกิด

จากเฉพาะกระบวนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว  หากแต่ยังข้ึนอยู่กับโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการทั้ง

กระบวนการดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษานั้นๆ  จะต้องมีการก าหนด

แผนแม่แบบของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  นอกจากจะมีแผนแม่บทแล้ว  ยังต้องก าหนดและ

ออกแบบกระบวนการของการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ  ของระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ส าหรับชาวต่างชาติอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ใช้รูปแบบการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ส าหรับวิชาภาษาจีนทักษะรวม  ซึ่งเป็นวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของ
ภาษาคือ ระบบเสียง  ระบบค า  ระบบไวยากรณ์และระบบตัวอักษรจีน  รวมทั้งมีเนื้อหาของบทเรียนที่เน้นความรู้ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมจีน  วิชาทักษะรวมจะเน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั้ง  4 ทักษะคือ การฟัง-พูด-อ่านและเขียน  ดังนั้น ภารกิจ
หลักของการเรียนการสอนจึงก าหนดให้การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญท าให้การเรียนการสอนส าหรับ
วิชาทักษะรวมนี้  เป็นวิชาที่ต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติจริง  สามารถน าความรู้ที่เรียนในต ารามาปรับใช้ได้จริง  จึงจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักของรายวิชาคือ ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ก าหนดและออกแบบกระบวนการของการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ  ของระบบการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติอีกด้วย นั่นคือความเชื่อมโยงของกระบวนการแผนแม่แบบ  กระบวนการของการเลือกต าราเรียน
หรือการเขียนต ารา  กระบวนการของการเรียนการสอนในห้องเรียน  และกระบวนการทดสอบ  ทั้งนี้ จะต้องมีระบบการบริหารการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน  และปัจจัยชี้ขาดท่ีส าคัญอันจะส่งผลให้กระบวนการทั้งระบบประสบผลส าเร็จในระดับใดนั้น  ก็
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ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูผู้สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ส าหรับทิศทางในการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนคือการอบรมในเรื่ององค์ความรู้ด้านวิชาการของภาษาจีน  ซ่ึง
ประกอบด้วยความรู้ด้านการสอนระบบเสียงภาษาจีนความรู้ด้านการสอนระบบตัวอักษรจีน  ความรู้ด้านการสอนระบบค าภาษาจีน  
และความรู้ด้านการสอนระบบไวยากรณ์จีน 

 

 

 

 

 


