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ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนการเรยีนศิลป์ภาษาจีนเขตภาคตะวนัออกของไทย
ธุมวดี สิริปัญญาฐิติ ศิริเพ็ญ ก�าแพงแก้ว และจันทิมา จิรชูสกุล* 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในด้านสภาพ
การเรียนการสอน ด้านองค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียน และด้านต�ารา/แบบเรียนท่ีใช้
ประกอบการเรยีนการสอนภาษาจนีของนกัเรยีน ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายแผนการเรียนศลิป์
ภาษาจีนในเขตภาคตะวนัออกของไทย โดยใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชงิลกึเป็นเครือ่ง
มือในการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรยีนขาดความพร้อมในการเปิดหลกัสตูร
การเรียนการสอนภาษาจีน กล่าวคือหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนที่ทางโรงเรียนก�าหนด
กับแนวการปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกัน หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศขาดความเข้าใจในภาษา
จีน ท�าให้ไม่สามารถวัดและประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ อีกทั้ง การที่โรงเรียนขาดครู
สอนภาษาจีนท่ีเป็นครูประจ�าระยะยาว ท�าให้การวางแผนการเรียนการสอนภาษาจีนขาดความ
ต่อเนื่อง
 2. ด้านองค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียน พบว่า เกิดความซ�้าซ้อนและความไม่ต่อ
เนื่องของเนื้อหาที่เรียน จ�านวนคาบเรียนภาษาจีนที่ไม่เพียงพอ การขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการฝึกฝนภาษาจีน จ�านวนเอกสารประกอบการสอนและต�ารา/แบบเรียนท่ีไม่
เพียงพอกับจ�านวนผู้เรียน รวมถึงการที่ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ความ
รู้ทางภาษาจีนของนักเรียนต�่ากว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก�าหนดไว้
 3. ด้านต�ารา/แบบเรยีนทีใ่ช้ประกอบการเรยีนการสอนภาษาจนีของนกัเรยีน พบว่า การ
เลอืกใช้ต�ารา/แบบเรยีนของครผููส้อนนัน้ ขึน้อยู่กบัความรูข้องกลุม่ผูเ้รยีน และการเข้าถงึแหล่ง
ต�ารา/แบบเรียนของครผููส้อนเป็นหลกั จงึท�าให้การเลอืกใช้ต�ารา/แบบเรยีนของแต่ละโรงเรยีน
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกือบร้อยละ 50 ของต�ารา/แบบเรียนที่โรงเรียนเลือกใช้มีเนื้อหา
ไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์สาระการเรยีนรูท้างภาษาจนีของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551

ค�าส�าคัญ :  ปัญหาการเรียนการสอน  องค์ความรู้ภาษาจีน  ต�ารา/แบบเรียน

* อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Chinese Language Teaching and Learning Problems 
at High School Level (Arts-Chinese Program) 

in the Eastern Region of Thailand
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Abstract
 The objectives of this research were to study Chinese language teaching and learning 
environment, students’ knowledge of Chinese language, as well as textbooks / supplements 
used for the teaching of Chinese language to high school students (Arts-Chinese Program) 
in the Eastern part of Thailand. This research used questionnaire and in-depth interview as 
the tools: The research outcomes are as follows; 
 1. In the teaching and learning environment aspect, the schools still lack preparation 
needed in launching the Arts-Chinese Program. There are inconsistencies between what the 
school specified in the curriculum and how the teaching was actually implemented. Due to 
the insufficient knowledge in Chinese language, the school’s chairperson in the foreign 
language program becomes unable to assess and evaluate the teacher’s performance. 
Moreover, there is continuity issue in the teaching plan as the school lacks long-term 
employment of Chinese language teachers.
 2. As for the student’s knowledge of Chinese language, it is found that the learning 
content lacks continuity and partly duplicative. With inadequate time in the schedule for 
Chinese classes, the environment that encourages learning and practicing Chinese language 
not provided, the amount of the textbooks / supplements that did not match the greater 
number of students, as well as the insufficient teaching experience of the personnel, it results 
in the student’s knowledge level in Chinese language below the standard set by the Chinese 
language Learning Standards under the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551, Ministry 
of Education.
 3. Textbooks / supplements used in the teaching of Chinese language for high school 
students (Arts-Chinese Program) in the Eastern part of Thailand are not under the same 
standard as the selection of the textbooks / supplements depends greatly on the knowledge 
level of the students and teacher’s access to the textbooks / supplement. Almost 50 percent 
of textbooks / supplements selected do not conform to the Chinese language Learning 
Standards under the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551, Ministry of Education.

Keywords : Problems teaching and Learning, knowledge of Chinese language,   
 Textbooks / supplements
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บทน�า
 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน มีมติให้โรงเรียนเอกชนเปิดสอนภาษาต่าง
ประเทศได้อย่างเสรี ภาษาจีนได้ถูกยกระดับความส�าคัญเทียบเท่าภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ต่อมาใน ปี 
พ.ศ. 2540 ภาษาจีนได้ถูกจัดอยู่ในแผนการเรียนศิลป์ภาษา (ต่างประเทศ) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และรฐับาลไทยยังอนุญาตให้ครจูากประเทศจนีเข้ามาสอนภาษาจนีในไทยได้ จนในปี พ.ศ. 2541 
ได้มีการระบุรายวิชาภาษาจีนให้อยู่ในกลุ่มรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สามารถใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ได้เป็นครั้งแรก (สถาบันเอเชียศึกษา ศูนย์จีนศึกษา.  2551 : 22)
 ในปี พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร นายจาตรุนต์ ฉายแสง ได้จดัตัง้คณะท�างานเพือ่
ด�าเนนิการส่งเสรมิด้านการเรยีนการสอนภาษาจนีในประเทศไทย ให้เป็นระบบและมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ 
โดยปลดักระทรวงศกึษาธกิารได้ด�าเนินงาน ภายใต้ “แผนยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนี 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ” (พ.ศ. 2549 - 2553) ให้มคีวามเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้  ทัง้นี้
เพือ่ก�าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาจนีของประเทศไทยให้ชัดเจน  
 จากนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของภาครัฐ ท�าให้วงการการศึกษาภาษาจีนมี
การต่ืนตัวมากยิ่งข้ึน จากงานวิจัยเร่ือง “การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย” ของศูนย์จีนศึกษา 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รายงานไว้ว่า “ในปี พ.ศ. 2551 ท่ัวท้ังประเทศไทยมีการ
เปิดหลกัสตูรสอนภาษาจนีจ�านวนมาก โดยโรงเรยีนสงักดัรฐับาลทีเ่ปิดหลกัสตูรสอนภาษาจนีมีจ�านวนทัง้สิน้ 
458 แห่ง (ร้อยละ 93) ในขณะที่โรงเรียนเอกชนที่เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนมีจ�านวนทั้งสิ้น 138 แห่ง 
(ร้อยละ 88)” นอกจากน้ี ยังพบว่า แบบเรียนและสือ่การสอนทีใ่ช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนยงัไม่มีความ
ต่อเนื่อง   
 ในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงศกึษาธกิาร ได้จัดท�า “หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551” ขึน้ เพือ่ใช้เป็นกรอบและทศิทางในการพฒันาหลกัสตูรและจัดการเรยีนการสอนแก่สถานศกึษาทกุสงักดั
ทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมกีารระบุตัวช้ีวดัและสาระการเรยีนรู้ภาษาจนีของหลกัสูตรภาษาจนีพืน้ฐานใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ไว้อย่างชดัเจน (ส�านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร)
 จากประสบการณ์ของคณะวิจัยในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนภาษาจีนของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่าโรงเรียน
บางแห่งได้ใช้ต�ารา/แบบเรยีนทีม่เีนือ้หาในระดบัต้น-กลาง เช่น โรงเรยีนนวมินทราชินทิูศ เตรยีมอดุมศกึษา
พฒันาการ และโรงเรียนบางปะกงบวรวทิยายน ระดบัชัน้ ม.4 ได้ใช้ต�ารา/แบบเรยีน HANYU JIAOCHENG I 
และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับช้ัน ม.5 และ ม.6 ได้ใช้ต�ารา/แบบเรียน HANYU JIAOCHENG II 
เป็นต้น แต่ทว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งยังคงจัดสอนเนื้อหาภาษา
จีนขั้นพื้นฐานอยู่ ท�าให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้ใหม่ ซึ่งถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
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 นอกจากปัญหาข้างต้นท่ีได้กล่าวมาแล้ว คณะวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงสภาพ
การเรยีนการสอนภาษาจนีกลาง การศกึษาปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีกลาง และการศึกษา
สภาพปัญหาการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่
ศึกษาถึงความสอดคล้องของต�ารา/แบบเรียนกับเกณฑ์สาระการเรยีนรูท้างภาษาจนีของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และยังไม่มีงานวิจยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัสภาพองค์ความรูท้างภาษาจนีของ
นกัเรยีนกบัเกณฑ์สาระการเรียนรู้ทางภาษาจีน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551
 ด้วยเหตุนี ้คณะวจัิยจึงต้องการศกึษาสภาพและปัญหาการเรยีนการสอนภาษาจนีของโรงเรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาจีน และองค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย สายศลิป์ภาษาจีน รวมถึงต�ารา/แบบเรยีนทีใ่ช้ในการสอนภาษาจนีของโรงเรยีน เพือ่น�า
ข้อมูลทีไ่ด้มาใช้เพิม่ความเข้มแข็งในการจดัการเรียนการสอนภาษาจนีให้แก่มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ
รวมถงึใช้เป็นข้อมลูอ้างองิให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรภาษาจนีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนศิลป์
ภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกของไทย
 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
ศิลป์ภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกของไทย
 3. เพ่ือศกึษาต�ารา/แบบเรยีนทีใ่ช้ประกอบการเรยีนการสอนภาษาจนีระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย
แผนการเรยีนศิลป์ภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกของไทย

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	สภาพแวดล้อมทางภาษาของโรงเรยีนไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรยีนภาษาจนี

 2.	การเรยีนการสอนภาษาจนีในแต่ละระดับชัน้ขาดความต่อเนื่อง

 3. ต�ารา/แบบเรียนมีเน้ือหาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์สาระการเรียนรู้ทางภาษาจีนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551
 4. องค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต�่ากว่าเกณฑ์สาระการเรียน
รู้ทางภาษาจีนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรในการวิจัยมี 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ 2) ครูที่สอนแผนการเรียน
ศิลป์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3) นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนสงักัดส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตภาค
ตะวันออก ซึ่งจากการติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนโดยตรง ท�าให้ทราบจ�านวนโรงเรียนในสังกัดของ 
สพฐ. ในเขตภาคตะวันออกที่เปิดสอนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนมีว่ามีทั้งหมด 42 โรงเรียน 
 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 1) หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศจ�านวน 21 คน 2) ครทูีส่อนภาษาจนี จ�านวน 
37 คน และ 3) นักเรียน จ�านวน 490 คน โดยมาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
ดงันี ้ 1) ใช้การสุม่อย่างง่าย (Sample Random Sampling) ในการคดักลุม่ตวัอย่างโรงเรียนออกมาร้อยละ 
50 จากจ�านวนโรงเรียนทั้งหมดในแต่ละจังหวัด 2) ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ในการคัดกลุ่มตัวอย่างครูสอนภาษาจีนออกมาร้อยละ 50 จากจ�านวนครูทั้งหมดที่สอนภาษาจีนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และคดักลุม่ตัวอย่างนกัเรยีนออกมาร้อยละ 50 จากจ�านวนนกัเรยีนทีเ่รียนในระดบั
ชั้นสูงสุดของแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน
    2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ี  ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 1) แบบสอบถาม
ส�าหรับหัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน มี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบ
เติมข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดของจ�านวนชั่วโมงการเรียนภาษาจีน รายวิชาที่เปิดสอน จ�านวนนักเรียน
แต่ละระดับชั้น  ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  2) แบบสอบถามส�าหรบันกัเรียน เป็นลกัษณะแบบประเมิน
ความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง โดยอิงตามตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน
พื้นฐานต่อเนื่อง 12 ปี (ป.1 - ม.6)
 ส�าหรบัแบบสมัภาษณ์ครสูอนภาษาจนี มีประเดน็ค�าถามเกีย่วกบัการเลอืกใช้แบบเรยีน/ต�าราภาษา
จีน  และความคิดเห็นต่อต�ารา/แบบเรียนที่เลือกใช้     
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเดินทางไปแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ท่ีโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียง จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามของหัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูสอนภาษาจีน ส่วนที่ 1 ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา หาค่าร้อยละ แจกแจงความถ่ี ส่วนท่ี 2 ใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบเกณฑ์ประเมินค่าความ
พึงพอใจแบบ 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert Scale ส�าหรับแบบสอบถามนักเรียนและแบบสัมภาษณ์ครู
สอนภาษาจีน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าร้อยละ และน�าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพประกอบ
ค�าบรรยาย
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ผลการวิจัย
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ของกลุม่ตวัอย่าง 3 กลุม่ ได้แก่ หวัหน้า
หมวดภาษาต่างประเทศ 21 คน ครูสอนรายวิชาภาษาจีน 37 คน และนักเรียน 490 คน สามารถแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
 พบว่าอาจารย์สอนภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 86.49) มอีายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 
81.08) เป็นครูสัญชาติไทย (ร้อยละ 75.68) และเป็นครูสัญชาติจีน (ร้อยละ 24.32) มีประสบการณ์ในการ
สอนภาษาจีนระหว่าง 2-4ปี (ร้อยละ 43.24) โดยอาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 72.97) โดยจ�าแนกเป็นสถาบันภายในประเทศ (ร้อยละ 81.48) และสถาบันต่างประเทศ (ร้อยละ 
18.52) 
 ในส่วนของนักเรียนพบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.86) 
 2. ข้อมูลด้านสถานศึกษา สภาพการเรียนการสอนภาษาจีน
 จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 21 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่เริ่มเปิดสอนแผนการเรียนศิลป์
ภาษาจีนมาประมาณ 3-5 ปี (ร้อยละ 38.09) มีจ�านวนชั่วโมงเรียนของรายวิชาภาษาจีนประมาณ 1-4 คาบ
เรียน/สัปดาห์ (ร้อยละ 29.73)  ในระดับชั้น ม.4 มีจ�านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียน คือ 46-50 คน ระดับ
ชั้น ม. 5 คือ 41-45 คน และระดับชั้น ม. 6 คือ 36-40 คน ในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออ�านวยในการ
เรียนภาษาจีนพบว่า โรงเรียนมีการจัดห้องสมุดให้นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาจีนด้วยตนเองได้ (ร้อยละ 
52.33) และห้องปฏิบัติการภาษา (ร้อยละ 33.33) นอกจากนี้ยังพบว่า สื่อประกอบการสอนที่ทางโรงเรียน
ส่วนใหญ่ใช้คอื CD/VCD/DVD (ร้อยละ 77.03) การ์ดค�าศพัท์ (ร้อยละ 60.81) และ power point (ร้อยละ 
54.05) 
 3. ข้อมูลด้านต�ารา/แบบเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาจีน
 รายวิชาที่สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเปิดสอนมีจ�านวนรายวิชารวมทั้งสิ้น 21 รายวิชา ต�ารา/
แบบเรียนที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ต�ารา/แบบเรียน EXPERIENCING CHINESE (ร้อยละ 48.93) 
รองลงมาคือ ต�ารา/แบบเรียน HANYU JIAOCHENG  (ร้อยละ 17.01) และต�ารา/แบบเรียน LEARN 
CHINESE WITH ME (ร้อยละ 10.63) นอกจากนี้ โรงเรียนทุกแห่งล้วนใช้ต�ารา/แบบเรียนที่เป็นอักษร
จีนตัวย่อ (ร้อยละ 100) 
 ด้านความพงึพอใจของอาจารย์ผูส้อนทีม่ตี�ารา/แบบเรยีน พบว่า อาจารย์ผูส้อนมคีวามพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อต�ารา/แบบเรียนทั้ง 3 เล่มดังกล่าว อยู่ในระดับมาก 
 4. ข้อมูลด้านองค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียน
 นักเรียนส่วนใหญ่มีปริมาณค�าศัพท์ภาษาจีนสะสมอยู่ที่ระหว่าง 50-300 ค�า (ร้อยละ 54.49)  รอง
ลงมาคือ อยู่ระหว่าง 300-600 ค�า (ร้อยละ 27.96) และระหว่าง 600-1,050 ค�า (ร้อยละ 12.04) และเมื่อ
พิจารณาตาม 4 สาระการเรียนรู้ภาษาจีนของตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนหลักสูตรภาษาจีน
พื้นฐานต่อเนื่อง 12 ปี (ป.1-ม.6) สามารถสรุปได้ดังนี้
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 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ความสามารถทางภาษาจนีตามมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคีวามเรือ่งทีฟั่งและอ่านจากสือ่ประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเสียง 
ประโยค ข้อความ และบทกลอนสัน้ ๆ  ตามหลกัการอ่านออกเสยีงได้ ซึง่เมือ่เทยีบกบัตวัชีวั้ดและสาระการ
เรยีนรูภ้าษาจนี หลกัสตูรภาษาจีน 12 ปี นักเรียนจะมอีงค์ความรูเ้ทยีบเท่ากบัระดบัประถมศกึษาตอนปลาย
 ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่
สามารถใช้ค�าขอร้อง ค�าแนะน�า ค�าชีแ้จง และค�าอธบิายในสถานการณ์ได้ เช่น 请你帮我…好吗/可以吗？

、你不应该… ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน 12 ปี นักเรียนจะมี
องค์ความรู้เทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 1.3 น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน โดยภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียน
อักษรจีนและค�าศัพท์ง่าย ๆ  ได้ เช่น 我、你、很好、妈妈、的 ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดและสาระการเรียน
รู้ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน 12 ปี นักเรียนจะมีองค์ความรู้เทียบเท่ากับระดับประถมศึกษาตอนต้น
 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
 ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาและน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถ
บอกชือ่ค�าศพัท์เกีย่วกบัเทศกาลและวนัส�าคญัของจนี เช่น 春节、中秋节 ซึง่เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดัและสาระ
การเรยีนรูภ้าษาจนี หลกัสตูรภาษาจนี 12 ปี นักเรยีนจะมีองค์ความรูเ้ทยีบเท่ากบัระดบัประถมศกึษาตอนต้น
 ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน�ามาใช้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
โดยภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 2.2 ซึ่งเมื่อเทียบกับตัว
ชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน 12 ปี นักเรียนจะมีองค์ความรู้ต�่ากว่าระดับประถม
ศึกษาตอนต้น
 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน โดย
ภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 3.1 ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้ภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีน 12 ปี นักเรียนจะมีองค์ความรู้ต�่ากว่าระดับประถมศึกษา
ตอนต้น
 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
 ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม โดยภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่าย ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในห้องเรยีน ซ่ึงเมือ่เทียบกับตวัช้ีวดัและสาระการเรยีนรูภ้าษาจนี หลกัสตูรภาษาจนี 12 ปี นกัเรียน
จะมีองค์ความรู้ในระดับประถมศึกษาตอนต้น
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 ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการ
ศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก โดยภาพรวมคือ นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่มีความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาน   ต 4.2 ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษา
จีน หลักสูตรภาษาจีน 12 ปี นักเรียนจะมีองค์ความรู้ต�่ากว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น
 5. ความพึงพอใจของหัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูผู้สอนที่มีต่อปัจจัยในการเรียน
การสอนภาษาจีน
 พบว่า หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

การอภิปรายผล
 ผลจากการวิจัยสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านสภาพการเรียนการสอน ด้าน
องค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียน และด้านต�ารา/ แบบเรียนภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ด้านสภาพการเรียนการสอนภาษาจีน
  1.1 หลักสูตรและการบริหารจัดการ พบว่า หลักสูตรภาษาจีนที่ทางโรงเรียนต่าง ๆ  ก�าหนด
กับแนวทางปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน  โดยเห็นได้ว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดหลักสูตรภาษาจีน ก�าหนด
รายวิชา ต�ารา/แบบเรียน และจ�านวนชั่วโมงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 แต่จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนท�าให้ทราบว่า การเรียนการสอนภาษาจีนในความ
เป็นจรงิแล้ว ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามทีโ่รงเรยีนก�าหนดไว้ได้ ซึง่ผลดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของ
ภาสกร อยู่เย็น (2553) ท่ีพบว่าสภาพการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการวางแผนเพื่อใช้หลักสูตรนั้น 
กลับมีสภาพปฏิบัติน้อยสุด
  นอกจากน้ียังพบว่า หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศไม่มีความรู้ทางภาษาจีน ท�าให้เป็น
อุปสรรคในการวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนบางแห่งที่มีแต่ครูผู้สอนชาวจีนที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบหลักใน
รายวชิาภาษาจนี อกีท้ังยังก่อให้เกิดปัญหาในการตดิต่อสือ่สารระหว่างหวัหน้าหมวดภาษาต่างประเทศและ
ครผููส้อนชาวจนี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจัิยของกรรณิการ์ สงวนนวน (2546) และงานวิจยัของศนูย์จนีศกึษา 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดับ
ประถม-มธัยมศึกษา” (2551) ในด้านการบรหิารหลกัสตูรทีว่่า ผูบ้รหิารฝ่ายวิชาการและประธานกลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาจีน ขาดความรู้ด้านภาษาจีน 
และการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกบัภาษาจนี ก่อให้เกดิปัญหาคุณภาพการเรยีนการสอน ตลอดจนท�าให้
ครูผู้สอนไม่ทราบจุดด้อยในการสอนของตัวเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาเทคนิคการสอน และคุณภาพ
การเรียนการสอนได้
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  1.2 ครผููส้อน พบว่า ครผููส้อนส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี
น้อย โดยเฉพาะครูผู้สอนชาวจีน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นครูอาสาสมัครที่กระทรวงศึกษาธิการจีนจัดส่งให้กับ
กระทรวงศึกษาธิการไทย โดยมีระยะเวลาท�างานประมาณ 1 ปี ดังนั้น การวางแผน/จัดสรรครูผู้สอน
ภาษาจีนจึงเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ และขาดความต่อเนื่องในการสอน ท�าให้ส่งผลต่อการวางแผน
การเรียนการสอนภาษาจีนในระยะยาว 
  นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่ครูอาสาสมัครชาวจีนที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 
และไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทย อีกท้ังขาดความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงส่งผลให้สภาพการเรียนการสอนไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร  
  1.3 สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน งานวิจัยของมุขรินทร์ 
หวง (2551) เสนอว่าการลดขนาดช้ันเรียนให้เหลือประมาณ 25 คน/ห้องเรียน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนให้ดีย่ิงข้ึนได้ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้ปรับจ�านวนคาบเรียนและจ�านวนนักเรียนในแต่ละ
ระดบัชัน้โดยก�าหนดให้ระดบั ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรยีนศลิป์ภาษาจนี มีจ�านวนคาบเรยีน ไม่
ต�่ากว่า 6 คาบ/สัปดาห์ โดยก�าหนดจ�านวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน/ห้องเรียน แต่ว่าผลของการวิจัยในครั้ง
นี้พบว่า จ�านวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉลี่ยมีจ�านวนประมาณ  40 คน/ห้องเรียน 
และมีคาบเรียนเพียง 1-4 คาบ/สัปดาห์ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้องค์ความรู้ของนักเรียนมีระดับต�่ากว่า
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�าหนดไว้ 
  ในส่วนของการอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัเรยีนในการฝึกฝนภาษาจนีด้วยตนเอง จากการ
วเิคราะห์ข้อมลูข้างต้นพบว่า สภาพแวดล้อมทางภาษาของโรงเรยีน โดยส่วนใหญ่ไม่เอือ้อ�านวยต่อการเรยีน
การสอนภาษาจีนเท่าที่ควร ทั้งนี้ คณะวิจัยเห็นว่า  แหล่งการเรียนรู้ทางภาษาจีนถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วย
พัฒนาและเพิ่มทักษะทางภาษาจีนของนักเรียนเป็นอย่างมาก
  ในส่วนของเอกสารประกอบการเรียนการสอน คณะวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียน
การสอนของทางโรงเรียนโดยภาพรวมมีอยู่อย่างจ�ากัด ซึ่งไม่เพียงพอกับจ�านวนของนักเรียน ท�าให้
การเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะของการยืมเรียน หรือครูผู้สอนจัดท�าเอกสารแจกนักเรียนเอง หรือครู
ผู ้สอนให้นักเรียนจดเนื้อหาในแต่ละบทเรียนลงในสมุดเอง เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดไว้
  ปัจจัยดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อที ่1 ทีว่่าสภาพแวดล้อมทางภาษา
ของโรงเรียนไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนภาษาจีน และยังสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 ที่ว่าการเรียน
การสอนภาษาจีนในแต่ละระดับชั้นขาดความต่อเนื่อง  
 2. ด้านองค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียน
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า ปริมาณค�าศัพท์สะสมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ภาพรวมอยู่ที่จ�านวน 50-300 ค�า เมื่อน�ามาเทียบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ทางภาษาจีนท่ีพึงประสงค์ 
ผลที่ได้คือ ระดับความรู้ด้านตัวอักษร และค�าศัพท์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อที ่4 ทีว่่า องค์ความรู้ทางภาษาจนีของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายต�่ากว่าเกณฑ์สาระการเรียนรู ้ทางภาษาจีน ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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 3. ด้านต�ารา/แบบเรียนภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนการสอน
 พบว่า ต�ารา/แบบเรียนที่ครูผู้สอนเลือกใช้มากที่สุดคือ ต�ารา/แบบเรียน EXPERIENCING CHI-
NESE  นอกจากน้ียงัพบว่า การเลอืกใช้ต�ารา/ แบบเรยีนของครผููส้อนนัน้มีความหลากหลาย ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร (2553) ที่ว่า เอกสารและหนังสือที่ใช้สอนในแต่ละโรงเรียนยังไม่
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน กล่าวคือ โรงเรียนบางแห่งใช้เอกสารทีจั่ดท�าขึน้เอง โรงเรยีนบางแห่งใช้ต�ารา/แบบ
เรียน EXPERIENCING CHINESE โรงเรียนบางแห่งใช้ต�ารา/แบบเรียน EXPERIENCING CHINESE 
ร่วมกับหนังสือที่จัดท�าข้ึนเอง นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนบางแห่งใช้ต�ารา/แบบเรียน EXPERIENCING 
CHINESE ร่วมกับต�าราเล่มอื่น ๆ ซ่ึงผลการเลือกใช้ต�าราของครูผู้สอนสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 
ที่ว่า ต�ารา/แบบเรียนมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์สาระการเรียนรู้ทางภาษาจีนของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ข้อเสนอแนะ
 1. ด้านสภาพการเรียนการสอนภาษาจีน
  1.1 หลักสูตรและการบริหารจัดการ ควรมีการจัดอบรมภาษาจีนให้กับหัวหน้าหมวดภาษา
ต่างประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดอบรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับครูผู้สอนชาวจีนอย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ลดอุปสรรคและช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุ ตดิตามและประเมินผลการจัดการเรยีน
การสอนของครูผู้สอน และควรจัดท�า “ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)” ทีเ่ป็นฉบบัภาษาจนี 
และจัดอบรมให้ความรู ้เก่ียวกับเกณฑ์ตัวช้ีวัดดังกล่าว เพื่อให้ครูผู ้สอนชาวจีนเข้าใจ และน�ามา
บูรณาการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
  1.2 ครูผู้สอน ควรจัดให้มหีน่วยงานกลางรบัผดิชอบในการฝึกอบรมเทคนคิการจดัการเรยีน
การสอนภาษาจีนให้แก่ครูผู้สอน และทางโรงเรียนควรต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้าร่วมฝึกการอบรมเพื่อ
พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอยู่เสมอ นอกจากนี้  ทางโรงเรียนควรมีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างครูผู้สอนภาษาจีนของโรงเรียนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเดยีวกนั เพือ่ร่วมกนัแลกเปลีย่นประสบการณ์
และวางแนวทางพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และเพือ่เป็นการแก้
ปัญหาด้านการจัดสรรครูผู้สอนภาษาจีนเห็นว่า ทางโรงเรียนควรจัดหาและรับสมัครครูผู้สอนภาษาจีนที่
เป็นชาวไทยประจ�าอยู่ท่ีโรงเรียนเพิ่มเติม ซ่ึงจะช่วยให้สามารถวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของทางโรงเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  1.3 สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนภาษาจีน โรงเรียนควรปรับลดขนาดจ�านวนนักเรียนให้เหลือเพียง 25-30 คน/ห้องเรียน และ
เพิ่มคาบเรียน (แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน) เป็นอย่างน้อย 6 คาบ/สัปดาห์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนควร
เพิม่แหล่งเรยีนรู้ทางภาษาจนีให้มากยิง่ขึน้ เช่น ห้องปฏบิติัการทางภาษา หรอืจัดมมุภาษาจนีภายในชัน้เรยีน 
หรือการเพิ่มสื่อ/อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง นอกจากนี้ โรงเรียนควรให้ความส�าคัญกับเอกสารประกอบการสอน 
เช่น ต�ารา/แบบเรียน และแบบฝึกหัดให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจ�านวนเอกสารประกอบการสอนควรมีให้
เพียงพอกับจ�านวนของนักเรียน
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 2. ด้านองค์ความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียน
 เหน็ว่า ควรมข้ีอสอบกลางทีม่เีนือ้หาสาระสอดคล้องกบัตวัชีวั้ดและสาระการเรยีนรูภ้าษาจนี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
ข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาจีนที่ใช้สอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัว
ชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อให้เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
และนกัเรยีนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างแรงกระตุน้และแรงจงูใจในการเรียนภาษาจนี
ในชั้นเรียนให้มากยิ่งขึ้น
 ในส่วนของกลุม่ผูเ้รยีนนัน้ ควรเปิดกว้างให้นกัเรยีนสามารถเลอืกเรยีนแผนการเรยีนภาษาจนีตาม
ความสมัครใจ กล่าวคือ นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาจีนนั้น ควรเป็นกลุ่มที่สมัครใจท่ีจะเรียน
เอง โดยไม่ได้ถูกบังคับ และไม่ใช่เป็นเพราะเลือกเรียนแผนการเรียนอื่นไม่ได้  ทั้งนี้ การที่นักเรียนสมัครใจ
เลอืกเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเองน้ัน จะท�าให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคัญของการเรียนภาษาจนี ซึง่ถอืเป็น
แรงจูงใจที่ช่วยให้เรียนภาษาจีนได้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงเป็นผลดีต่อครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนก็สามารถก�าหนด
แนวทางการพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ 
 3. ด้านต�ารา/แบบเรียนภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนการสอน
 เพ่ือให้การจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีของประเทศไทยเป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั จงึควรมกีาร
ก�าหนดรายวิชาภาษาจีน ต�ารา/แบบเรียน และจ�านวนช่ัวโมงเรียนให้เหมือนกันท่ัวประเทศ อีกทั้งมีการ
ก�าหนดให้รายวิชาดังกล่าวใช้ต�ารา/แบบเรียนชุดเดียวกันในทุกช่วงระดับชั้นเรียน 
 4. ด้านอื่น ๆ
 ผลจากการวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์
ความรูท้างภาษาจนีในระดบัเบือ้งต้นแล้ว และมแีนวโน้มทีจ่ะมอีงค์ความรูท้างด้านภาษาจนีเพิม่สงูขึน้เรือ่ย 
ๆ ตามเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก�าหนดไว้ 
ดงันัน้ จึงควรต้องมกีารปรบัโครงสร้างและหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนีในระดบัอุดมศกึษา 
รวมถงึการเลอืกใช้ต�ารา/แบบเรียน สือ่การสอน ให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อยอดกบัองค์ความรู้เดมิของ
นักเรียน ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างและหลักสูตรภาษาจีนในระดับอุดมศึกษานั้น สามารถที่จะจัดหลักสูตรที่
เน้นพัฒนาองค์ความรูภ้าษาจนีของนกัเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ หรือจดัหลกัสตูรทีเ่น้นพฒันาภาษาจนีเพือ่สาย
อาชีพมากขึ้น เป็นต้น เช่นนี้แล้วจะท�าให้การจัดการเรียนภาษาจีนของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนือ่งและเป็นระบบ รวมถงึสามารถผลติบคุลากรทางภาษาจนีทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
แรงงานของประเทศไทยได้มากขึ้น 
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